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profesinės veiklos lauko tyrimas

Įvadas

Ši kolektyvinė monografija parengta Vilniaus universitetui 2009–2012 m. 
vykdant nacionalinį projektą „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos 
(ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir 
mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei 
diegimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001) (toliau – ECTS projektas)1.

Šios knygos vaidmuo dvejopas. Viena vertus, joje aprašomas kompleksinis 
tyrimas, kurį sąlyginai pavadinsime profesinės veiklos lauko tyrimu, ir aptariami 
įgyvendinant ECTS projektą atlikto tyrimo rezultatai, kita vertus, šioje knygoje 
siekiama atspindėti tyrėjų grupės metodologines paieškas. Pirmas vaidmuo yra 
aiškus, o dėl antro vaidmens gali kilti klausimų, nes tyrimo metodologija ir 
metodika nustatoma dar iki etapo, sociologų vadinamo lauku ar lauko darbais ir 
apimančio empirinių duomenų rinkimą. 

Tyrėjų grupė, anksčiau dalyvaudama projekte „Nacionalinės kvalifikacijų 
sistemos sukūrimas“ (toliau – LNKS projektas)2, jau atliko panašų tyrimą, ir tai 
buvo viena priežasčių leistis į dar vieną sudėtingą, kaip vėliau paaiškėjo, tik iš 
pirmo žvilgsnio panašų tyrimą. Abu tyrimai buvo taikomojo pobūdžio, t. y. jų 
tikslus diktavo ne akademiniai, bet viešosios politikos interesai. ECTS projekto 
profesinės veiklos tyrimo tikslas buvo sudaryti aštuonių studijų krypčių (socialinio 
darbo, visuomenės sveikatos, medicinos (šeimos gydytojų), dailės, muzikos, 
informatikos, chemijos, anglų filologijos) bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 
sąrašą, kuriuo remiantis būtų apibrėžti studijų siekiniai ir atnaujintos šių krypčių 
studijų programos. Kadangi abiem atvejais buvome pionieriai, įgyvendindami 
LNKS projektą galėjome palyginti laisvai interpretuoti ir koreguoti tyrimo 
rekomendacijas, kurios buvo parengtos remiantis teoriniais samprotavimais, todėl 
ne visuomet adekvačios pačiam tyrimui, o vykdydami ECTS projektą turėjome 
galimybę patys parengti tyrimų metodologiją ir suplanuoti tyrimus taip, kaip 
norėjome. Taigi mus daugiau ribojo tyrimo tikslai ir uždaviniai, o ne tikslūs 
metodiniai nurodymai, kaip tuos tyrimus atlikti.

Tačiau kitas monografijos uždavinys – atspindėti tyrėjų grupės metodologines 
paieškas – yra akademinio, o ne taikomojo pobūdžio. Vienas autorių, kuriuo 
vadovavomės, buvo refleksyviosios sociologijos entuziastas P. Bourdieu. Būtent 
jis sociologijos tyrimus rekomenduoja papildyti sociologijos sociologija, arba 
sociologijos tyrimų refleksija. Sociologijos sociologija reiškia, kad metodai, 
kurie yra taikomi socialinei tikrovei analizuoti, yra atgręžiami į socialinę tikrovę 
1  Daugiau informacijos apie projektą galima rasti projekto interneto svetainėje adresu http://www.ects.cr.vu.lt/.
2 Įgyvendindami LNKS projektą, monografijos autoriai vadovavo profesinės veiklos tyrimui ir statybos, viešbučių ir 
restoranų sektorių profesinių standartų rengimui. 

 Grįžti į turinį
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analizuojančią sociologinę žiūrą. Tokia sociologinė atogrąža gali padėti atpažinti 
bei rekonstruoti sociologinį habitus ir kontroliuoti patį sociologinį tyrimą. 

Taigi antrasis šios knygos uždavinys yra susijęs su mūsų sociologinio 
habitus, kuris koregavo mūsų teorinius pasirinkimus ir vedė mūsų ieškojimus, 
atpažinimu. P. Bourdieu ne tik rekomenduota, bet jo paties plačiai praktikuota 
socioanalizė (tai dar vienas sociologijos sociologijos pavadinimas) primena 
Platono pažinimo metodą – vadinamąją anamnezę, kai siela prisimena idėjas, 
kurias, apsigyvenusi kūne, pamiršo. Ar nėra taip, kad sociologijos teorijas būname 
pasirinkę prieš pasirinkimą, nes sveikas protas vargu ar gali būti arbitras, svarstant 
įvairias sociologijos alternatyvas ir renkantis vieną jų? Taigi socioanalizė tarsi 
Platono anamnezė3 padeda rekonstruoti arba atpažinti tai, ką galėtume pavadinti, 
pasiskolinę iš literatūros teorijos sąmonės srauto terminą, sociologinės sąmonės 
srautu. 

Šie du skirtingi šios monografijos vaidmenys nulėmė ir jos struktūrą. Pirmieji 
keturi knygos skyriai atskleis mūsų nueitą kelią nuo profesinės veiklos tyrimo, 
kurį atlikome dalyvaudami LNKS projekte, rengdami profesinius standartus, 
iki profesinės veiklos lauko tyrimo, kurį atlikome ECTS projekto vykdymo 
laikotarpiu. Stengėmės rekonstruoti, kaip atitolome nuo tyrime, atliktame kuriant 
LNKS, užprogramuoto struktūrinio funkcionalizmo teorinės paradigmos, kaip 
analizuodami profesinės veiklos rūšis ir kurdami profesinius standartus supratome, 
kad tai visų pirma yra socialinės konvencijos, kuriose susipina įvairių grupių, 
besivaržančių dėl socialinės kontrolės instituto, interesai.

Galų gale supratome, kad švietimo laukas ir profesinės veiklos laukas yra 
du savarankiški, savitą logiką ir specifinę socialinę agentūrą turintys laukai, kurie 
vienas į kitą neredukuojami ir iš principo negali aptarnauti vienas kito, kaip buvo 
ir yra manoma, laikantis struktūrinio funkcionalizmo paradigmos. Įgyvendindami 
LNKS projektą ir analizuodami tą profesinės veiklos lauko segmentą, kuriame 
veikia žemesnių kvalifikacijos lygių darbininkai, identifikavome išskirtinį 
profesinės veiklos lauko agentūros norą kontroliuoti žemesnių kvalifikacijos lygių 
specialistus reprodukuojantį švietimo lauko regioną – būtent profesinį rengimą. 
Apskritai, profesinės veiklos lauko agentūra labai aktyviai ieško būdų, kaip būtų 
galima kontroliuoti žemesnės kvalifikacijos specialistų rengimą.

Tačiau kai kalba eina apie aukštesnės ir aukščiausios kvalifikacijos 
specialistus, profesinės veiklos laukui atstovaujanti agentūra darosi daug 
pasyvesnė. ECTS projekto vykdymo laikotarpiu tapo akivaizdu, kad, formuluojant 
vadinamąjį užsakymą aukštojo mokslo institucijoms, nėra pagrindo pasikliauti 
profesinės veiklos lauko agentūra. Paaiškėjo akivaizdus dalykas, kad profesinės 

3 „Taigi socioanalizė, kuri iš tikrųjų yra anamnezė...“ (Bourdieu, Wacquant 2003: 91).

 Grįžti į turinį
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veiklos lauko ir švietimo lauko interesų derinimo kelias yra bendradarbiavimas.
Dialogui tarp švietimo lauko ir profesinės veiklos lauko sustiprinti ECTS 

projekto metu parengėme tyrėjų dalykininkų grupę4. Tyrėjai dalykininkai į tyrimo 
grupę atėjo kaip studijų programų rengėjai ir įgijo tiek sociologinių kompetencijų, 
kad galėtų įsitraukti į profesinės veiklos lauko tyrėjų grupę. Tyrėjų dalykininkų 
grupės inicijavimą laikome išskirtine ECTS projekto sėkme. Jie suvaidino svarbų 
vaidmenį integruodami profesinės veiklos lauko patirtį į studijų programas. 
Be to, bendraudami su jais matėme, kaip keičiasi jų, kaip studijų programų 
rengėjų, požiūris, susidūrus su nauja informacija iš profesinės veiklos ir švietimo 
laukų. Monografijoje rasite analizę grupinių diskusijų, kuriose dalyvavo tyrėjai 
dalykininkai ir kuriose gausu autentiškos patirties.

Kita vertus, kaip jau minėjome, įgyvendinant ECTS projektą atliktas 
profesinės veiklos lauko tyrimas buvo taikomasis tyrimas, todėl likusiuose 
šios monografijos skyriuose supažindinama su tyrimo metodika ir rezultatais. 
Skaitytojai ras atsakymus į tokius klausimus:

• Kaip sudaromi dalykinių ir bendrųjų kompetencijų sąrašai, skirti aukštųjų 
mokyklų studijų programoms atnaujinti? Kuo naudinga šiam procesui 
dokumentų analizė ir kaip ji atliekama? Kodėl analizuojant dokumentus 
sudaryti dalykinių kompetencijų sąrašai yra priskiriami tik parengiamajam 
profesinės veiklos lauko tyrimo etapui, o ne pačiam profesinės veiklos 
lauko tyrimui?

• Kaip atliekamos darbdavių ir absolventų apklausos, siekiant išsiaiškinti jų 
požiūrį į dalykines ir bendrąsias kompetencijas?

• Ar dalykinių kompetencijų sąrašai sulaukia pritarimo profesinės veiklos 
lauke? Kokias bendras absolventų dalykinių kompetencijų sąrašų vertinimo 
tendencijas atskleidžia ECTS projekto vykdymo laikotarpiu atlikto 
darbdavių tyrimo duomenys, gauti tiek lyginant studijų kryptis tarpusavyje, 
tiek pažvelgiant į kiekvienos studijų krypties kompetencijų vertinimų 
dėsningumus? Kokiomis įžvalgomis apie dalykines kompetencijas 
darbdavių apklausos rezultatus papildo darbdavių ir absolventų kokybinių 
tyrimų duomenys?

4 ECTS projekto profesinės veiklos tyrėjų grupę sudarė: profesinio lauko tyrimo ekspertai (dauguma jų yra šios 
kolektyvinės monografijos autoriai), kurie buvo atsakingi už profesinio lauko metodikos parengimą, tyrimo 
koordinavimą, tyrimo duomenų analizę, ataskaitų rengimą; profesinio lauko tyrėjai, turėję surinkti, apibendrinti 
reikiamą tyrimui informaciją ir medžiagą, rengti ataskaitas; profesinio lauko tyrėjai dalykininkai (toliau – tyrėjai 
dalykininkai), atstovaujantys studijų programų rengimą ar atnaujinimą koordinuojančioms grupėms ir tyrimo 
komandai pateikę studijų programas baigusių absolventų pareigybių sąvadus, dokumentų sąvadus, informacijos 
šaltinių apie profesinę veiklą ir jai būtinų kompetencijų sąrašą, tikslinę pradinius kompetencijų sąvadus, tarpininkavę 
surandant studijų programų absolventus tyrimui ir kt.; profesinio lauko atstovai – darbdaviai, tiesiogiai ar netiesiogiai 
dalyvaujantys studijų programų rengimo ar svarstymo procesuose ar kitaip susipažinę su studijų procesu ir galintys 
atstovauti tam tikrai profesinei grupei (profesiniam laukui), atitinkamų studijų krypčių programoms, dalyvavę 
analizuojant tyrimo duomenis.

 Grįžti į turinį
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• Kokioms bendrosioms kompetencijoms Lietuvos darbdaviai teikia 
pirmenybę, o kurios yra rečiau vertinamos kaip svarbios? Ar bendrųjų 
kompetencijų svarbos vertinimui yra būdinga tam tikra struktūra? Kuo 
skiriasi ir kuo panaši vienos studijų krypties absolventus įdarbinančių 
darbdavių ir kitos studijų krypties absolventus įdarbinančių darbdavių 
nuomonė?

• Ar atlikto darbdavių ir absolventų tyrimo duomenys atskleidžia skirtingų 
studijų pakopų (profesinio bakalauro, bakalauro ir magistrantūros studijų) 
programas baigusių absolventų kompetencijų skirtumų?

• Kaip darbdaviai ir absolventai bendrai vertina aukštosiose mokyklose 
įgyjamo pasirengimo profesinei veiklai kokybę? Ko, jų nuomone, labiausiai 
stinga šioje srityje? Kokių jie pateikia pasiūlymų, kaip būtų galima 
pagerinti studijų programas šiuo požiūriu, ir kokių pastabų, susijusių su 
studijų procesu, jie pasako?

Monografijos pabaigoje pakviesime dar kartą pasvarstyti, koks yra profesinės 
veiklos lauko ir aukštojo mokslo lauko santykis.

Tikimės, kad knyga bus įdomi ne tik akademinės bendruomenės nariams, 
bet ir darbdaviams, aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams, valdžios 
institucijų, kuruojančių aukštojo mokslo klausimus, atstovams.

Norėtume padėkoti visiems ECTS projekto profesinės veiklos lauko tyrimo 
komandos nariams: profesinio lauko tyrėjams Editai Balsytei, Evai Baturai, Agnei 
Girkontaitei, Aistei Jakštaitei, Skirmantei Klimčiukaitei, Inai Knyvaitei, Orestui 
Kostiukui, Živilei Leonavičiūtei, Ievai Malinauskaitei, Irminai Kasperavičei, 
Eglei Tamulionytei, Laurai Varnauskaitei, tyrėjams dalykininkams prof. 
Rimantui Stukui, doc. Žymantei Jankauskienei, prof. Leonui Valiui, doc. Žilvinui 
Dambrauskui, prof. Jūratei Šipylaitei, doc. Vytautui Kasiulevičiui, doc. Inesai 
Šeškauskienei, lekt. Jurgai Cibulskienei, doc. Almedai Kurienei, Aleksandrai 
Prichodko, doc. Giedriui Vaickelioniui, prof. Laimutei Žalimienei, doc. Birutei 
Švedaitei-Sakalauskei, doc. Lidijai Kondrašovienei, doc. Arūnui Gelūnui, prof. 
Audriui Klimui, doc. Vidai Umbrasienei, Rimai Rimšaitei, prof. Algimantui 
Juozapavičiui, doc. Romanui Tumasoniui, prof. Genadijui Kulviečiui, doc. Linui 
Bukauskui. Be didžiulio jų visų indėlio į minėtą tyrimą ši knyga būtų neparašyta.

Taip pat dėkojame doc. Tomui Jovaišai, Vytautui Skapcevičiui ir doc. 
Vidmantui Tūtliui, kažkada mus pakvietusiems į LNKS projektą, kuriame 
dalyvaujant ir gimė susidomėjimas profesinės veiklos lauko tyrimais.

Atskirai norėtume padėkoti Dovilei Savičiūtei ir Vaidai Dagytei, kurios labai 
padėjo autoriams tiek atlikti ECTS profesinės veiklos lauko tyrimą, tiek parengti 
šią knygą.

 Grįžti į turinį
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1. PRofesinės Veiklos lAuko TyRimo yPATumAi

Šiame skyriuje5 P. Bourdieu profesinės veiklos lauko sociologijos metmenys 
(būtent metmenys, nes išbaigtos profesinės veiklos lauko sociologijos P. Bourdieu 
nesukūrė) įvertinami profesijų sociologijos ir jos raidos požiūriais. Profesijų 
sociologija yra palyginti seniai atsiradusi sociologijos šaka, tad klausimas, kiek 
profesijų sociologijos požiūriu yra pagrįstas P. Bourdieu teiginys, kad profesijų 
sociologijos tyrinėjamos profesijų taksonomijos yra tipiškos biurokratinio lauko 
konceptualizacijos, kurias reikėtų keisti lauko analize, turėtų intriguoti. 

Be to, netiesiogiai remiamasi ne tik teorine profesijų sociologijos 
rekonstrukcija, bet ir kryptingu bandymu taikyti P. Bourdieu sociologijos 
instrumentus profesinės veiklos tyrimui. Knygos autoriai tokiame tyrime dalyvavo6 
ir prisidėjo, kad atliekant keletą profesinės veiklos tyrimų profesinė veikla būtų 
transformuota į profesinės veiklos lauko tyrimus7.

Tarp įvairių bandymų aprašyti profesijų sociologijos raidą savo konceptualumu 
išsiskiria K. M. Macdonaldo (Macdonald 1995) ir A. Abbotto (Abbott 2001) 
versijos. Abi panašios ir išskiria kelis profesijų sociologijos formavimosi etapus. 
Profesijų sociologijos ištakos abiejų yra siejamos su A. P. Carr-Saunderso ir P. 
A. Wilsono knyga apie profesijas (Carr-Saunders, Wilson 1933). A. P. Carr-
Saundersas ir P. A. Wilsonas profesijas laikė vienais stabiliausių visuomenės 
elementų, kurie „paveldi, išsaugo ir perduoda tradiciją <...>, jos [profesijos] 
inicijuoja gyvenimo formas, mąstymo būdus ir nustato sprendimų standartus, 
kurie visi kartu padaro jas pasipriešinimo jėgoms, grasinančioms stabiliai ir taikiai 
evoliucijai, centrais. Šeima, bažnyčia ir universitetai, intelektualų asociacijos ir 
visų pirma didžiosios profesijos stovi kaip uolos, į kurias sudūžta pokyčių jėgų 
keliamos bangos“ (Carr-Saunders, Wilson 1933: 497). Pasak kito anglų sociologo 
T. H. Marshallo, „profesijos yra džentelmenui tinkamas užsiėmimas <...>, ir tikras 
profesionalas dirba ne tam, kad gautų atlyginimą, bet jam moka todėl, kad jis 
dirbtų“ (Marshall 1939: 325). 

Akademinėmis priemonėmis patvirtinę visuomenės pripažintų profesijų 
prestižą, A. P. Carr-Saundersas ir P. A. Wilsonas siekė išskirti įvairias profesijas 
ir kuo išsamiau jas aprašyti. Savo ruožtu, profesija buvo laikoma savybių, kurios 
būdingos išskirtine darbine veikla užsiimančiai grupei, visuma. Buvo manyta, kad 
tos savybės apėmė tam tikrus teorinėmis žiniomis pagrįstus profesinius įgūdžius 
ir kompetencijas, tokiems profesiniams įgūdžiams įgyti būtiną išsilavinimą, 
5 Šis skyrius iš dalies parengtas remiantis straipsniu „Profesinės veiklos lauko tyrimo ypatumai“ (žr. Poviliūnas 2011).
6 Su tyrimo metodika ir rezultatais galima susipažinti ECTS projekto interneto svetainėje adresu http://www.ects.
cr.vu.lt/Projekto_rezultatai.
7 Šios profesinės veiklos tyrimų pasikeitimo priežastys ir pobūdis plačiau paaiškintos trečiajame knygos skyriuje.

 Grįžti į turinį
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institucijas, kontroliuojančias profesinę kompetenciją, profesinio pobūdžio 
organizacijas, profesinės etikos sąvadus ir pan. A. Abbottas tvirtina, kad A. P. 
Carr-Saunderso ir P. A. Wilsono knygoje suformuluota profesijų tyrimo programa, 
kurios pagrindinis akcentas buvo profesijų tipologija, ilgai diktavo profesijų 
sociologijos madas. Tad profesijų sociologija prasidėjo kaip profesijų bruožų arba 
savybių (traits) aprašymas, kuriam reikėjo sociologinių procedūrų.

Dėl profesijoms suteikiamo vaidmens visuomenės stabilumo požiūriu 
tipologinė profesijų sociologija suartėjo su funkcionalizmu. Vienas įtakingiausių 
funkcionalistų T. Parsonsas profesijų problematikai skyrė du savo darbus: 1939 
m. žurnale „Social Forces“ paskelbė straipsnį „Profesijos ir socialinė struktūra“ 
(Parsons 1938), kurį vėliau įtraukė į savo darbų rinktinę „Sociologijos teorijos 
esė“ (Parsons 1965), o 1968 m. parašė straipsnį „Profesijos“ D. Sillso redaguotai 
socialinių mokslų enciklopedijai (Parsons 1968). 

1938 m. metiniame Amerikos sociologų sąjungos susitikime T. Parsonsas 
perskaitė paskaitą, kuri tapo pirmojo straipsnio pagrindu. Straipsnio pradžioje, 
prieš imdamasis bendriausios profesijų funkcijų analizės, T. Parsonsas, panašiai 
kaip ir jo pirmtakai profesijų tyrimo srityje, išskirtines profesijų luomo atstovų 
funkcijas šiuolaikinėje visuomenėje susiejo su altruizmu. Anot jo, profesijų 
atstovai nuo egoistiškai savo interesais susirūpinusių verslininkų skiriasi tuo, 
kad altruistiškai tarnauja kitų interesams (žr. Parsons 1939: 458–459). Savo 
ruožtu, profesinė veikla nuo kitų veiklų ar užsiėmimų skiriasi savo racionalumu, 
autoritetu, kuris remiasi profesinės funkcijos specifiškumu, ir visuotinumu. 

Profesinei veiklai būdingą racionalumą T. Parsonsas susiejo su taikomųjų 
mokslų pažanga ir priešpriešino savaiminei natūraliai tradicijai. Profesijos yra 
modernėjančios visuomenės produktas. Su šiuo požymiu yra glaudžiai susijęs 
kitas. Iš kitų darbų arba užsiėmimų profesionalų veikla skiriasi tuo, kaip jie 
naudojasi savo išskirtinėmis kompetencijomis. Profesionalų luomui priklausančių 
specialistų autoritetas yra pagrįstas ne kokiu nors aukštesniu natūralaus pobūdžio 
statusu, bet jų išskirtinėmis profesinėmis kompetencijomis. Profesinę kompetenciją 
garantuoja „funkcijos specifiškumas“, kitaip tariant, techninės kompetencijos yra 
susijusios su specifiniu žinojimu ir įgūdžiais. Profesionalas yra kompetentingas ir 
autoritetingas tik savo specifinės veiklos atžvilgiu (žr. Parsons 1938: 460). Savo 
ruožtu, profesinės veiklos visuotinumas reiškia visuotinį profesijos ir specifinių 
profesinių kompetencijų pripažinimą. Tik tokiu atveju, kai išskirtinės profesionalo 
kompetencijos yra visuotinai pripažįstamos, profesijų atstovai gali realizuoti savo 
specifines funkcijas, kurias, savo profesinės grupės ir didesnės visuomenės dalies 
požiūriu, turi visuomenės atžvilgiu. 

Jau vėliau, 1968 m., socialinių mokslų enciklopedijai skirtame straipsnyje 
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T. Parsonsas profesijų apibūdinimą praplėtė, aptardamas, kokiais būdais šie 
požymiai gali būti realizuoti, tačiau funkciniu požiūriu profesijų interpretacijos 
nekeitė. Profesionalai skiriasi nuo kapitalistų, darbininkų, biurokratų arba 
valstybės tarnautojų tuo, kad, norint tapti profesijos atstovu, reikia: a) formalaus 
mokymo, kuris, be kitų dalykų, turi apimti paties mokymo adekvatumą profesinės 
veiklos požiūriu ir parengtų profesionalų kompetencijos įvertinimą, b) turi būti 
susiformavusi profesijos kultūra ir turi būti susikristalizavę profesinei veiklai būtini 
įgūdžiai, c) visavertė profesionalų bendruomenė privalo disponuoti institucinėmis 
priemonėmis, kurios leistų kontroliuoti, kad profesinės kompetencijos būtų 
atsakingai naudojamos (žr. Parsons 1968: 536). Tokiai išskirtinei profesinės veiklos 
požiūriu grupei priklausantys ir ypatingomis profesinėmis kompetencijomis 
disponuojantys profesionalai steigia savo asociacijas, kurios garantuoja 
visuomenei teikiamų profesionalų paslaugų kokybę. Visuomenė, savo ruožtu, 
pripažįsta išskirtines profesionalų kompetencijas, vertina jų pastangas ir sudaro 
jiems galimybes gauti didesnes pajamas, garantuoja aukštesnį prestižą ir didesnę 
veiklos autonomiją. 

Panašiai pagrindinius profesijos bruožus apibūdino ir anglų sociologas 
Geoffrey Millersonas, kuris priskirtinas tipologinei profesijų analizės tradicijai. 
Profesijos reikalauja teorinėmis žiniomis grįstų įgūdžių, todėl jiems įgyti 
reikia teorinių žinių ir specialaus lavinimo, prieš pradėdamas veiklą būsimas 
profesionalas turi įrodyti savo kompetencijas, atlikdamas specialius testus, 
profesionalo principingumą, dorumą, vientisumą (integrity) garantuoja griežtas 
profesionalų grupės nustatytų taisyklių laikymasis, profesionalo paslaugos yra 
skirtos viešam labui, o profesionalų bendruomenė yra organizuota (Millerson 
1964: 4). 

Pokario metais įvairių profesijų tyrinėjimus tęsė Čikagos mokyklos atstovai. 
1952 m. E. Hughesas parengė specialų „Amerikos sociologijos žurnalo“ (American 
Journal of Sociology) numerį „Sociologinis darbo tyrimas“ (The Sociological 
Study of Work), kuriame buvo apibendrinti ne tik profesijų, bet ir įvairių darbų 
tyrimai (Becker 1952, Gold 1952, Hughes 1952, Lipset and Bendix 1952). 1958 
m. E. Hughesas išleido straipsnių rinkinį „Žmonės ir jų darbas“ (Hughes 1958). 
Profesijų, kaip išskirtinių veiklų, tyrimus keitė įvairių darbinių veiklų arba 
užsiėmimų (occupations) tyrinėjimai. Tarkim, minėtame „Amerikos sociologijos 
žurnale“ buvo paskelbti straipsniai apie durininkus (Gold 1952), pradinių klasių 
mokytojus (Becker 1952) ir pan. Neatsitiktinai G. Ritzeris E. Hudgesą priskyrė 
darbinių veiklų arba užsiėmimų sociologijos (sociology of occupations) šakai 
(Ritzer 1992: 207). 

Darbinių veiklų arba užsiėmimų ir profesijų santykio požiūriu informatyvus 
S. M. Lipseto ir R. Bendixo kiekybinis tyrimas, kuris buvo apibendrintas dviejuose 
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„Amerikos sociologijos žurnalo“ straipsniuose. Abiejų straipsnių pavadinimai 
prasideda vienodai – „Socialinis mobilumas ir darbinės veiklos karjeros šablonai“, 
tik pirmajame straipsnyje susitelkiama į pastovesnius darbinės veiklos aspektus 
(Lipset and Bendix 1952), antrajame – į socialinį mobilumą darbinės veiklos 
atžvilgiu (Lipset and Bendix 1952a). Kiekybinio tyrimo metu S. M. Lipsetas 
su R. Bendixu apklausė 935 respondentus, kurie tuo metu dirbo skirtingo 
pobūdžio darbus. Pagal skirtingo pobūdžio darbus žmonės buvo sugrupuoti taip: 
profesionalai, pusiau profesionalai (semiprofessionals), turintys savo verslą, 
aukštesnio rango tarnautojai (upper-white-collar), žemesnio rango tarnautojai 
(lower-white-collar), pardavėjai (sales), kvalifikuoti (skilled), pusiau kvalifikuoti 
(semiskilled), nekvalifikuoti (unskilled). 

Šią prieštaringą skirtingo pobūdžio darbų klasifikaciją S. M. Lipsetas 
ir R. Bendixas pakomentavo ją lydinčioje išnašoje. Tai profesijų ir darbo 
sociologijų požiūriais svarbus komentaras, kuriame rašoma: „Mūsų naudojamas 
modifikuotas, pirmą kartą A. Edwardso8 panaudotas darbinių veiklų arba 
užsiėmimų sugrupavimas (occupational strata) irgi nėra logiškas. Remiantis 
juo, žmonės grupuojami ir pagal išsilavinimo trukmę, išsilavinimo sudėtingumą 
bei apmokėjimo pobūdį (profesionalai), ir pagal nuosavybės pobūdį (turintys 
savo verslą), ir pagal darbo statusą bei darbo pobūdį (aukštesnio arba žemesnio 
rango tarnautojai bei biurų darbuotojai ir pardavėjai), ir pagal kvalifikacijos 
lygį (darbininkai). Tačiau šį logikos stygių pateisina įsigalėjusi tvarka: žmonės 
grupuoja savo darbus būtent pagal šiuos kriterijus. Tam, kad atskirai įtrauktume 
tokius užsiėmimus arba darbus, kuriuos dirbantys žmonės jau yra įgiję pusiau 
profesionalų statusą arba jo siekia (tarkim, slaugą, darbą su personalu ir 
pan.), mes pridėjome pusiau profesionalų (semiprofessional) kategoriją. Tam, 
kad sprendimus priimančius administratorius atskirtume nuo jų sekretorių, 
aukštesnio rango tarnautojus mes atskyrėme nuo žemesnio rango tarnautojų 
ir biurų darbuotojų, išskyrėme ir pardavėjus, nes nei draudimo vadybininkai, 
nei valymo paslaugų pardavėjai netelpa į tarnautojų arba biuro darbuotojų 
kategoriją“ (Lipset and Bendix 1952: 369). 

S. M. Lipseto ir R. Bendixo citata svarbi – liudija apie sociologų siekį 
sukurti tokį darbų klasifikatorių, kuris apimtų kintamuosius, atitinkančius pačių 
respondentų naudojamus požymius savo darbinei veiklai aprašyti. Straipsnyje 
analizuojamos problematikos požiūriu dar svarbesnis dalykas yra tas, kad S. M. 

8 Alba Edwardsas (1872–1947) 1943 m. JAV gyventojų surašymo biurui parengė darbinių veiklų arba užsiėmimų 
klasifikatorių, į kurį buvo įtrauktos tokios pagrindinės darbuotojų kategorijos: profesionalai, technikai ir panašūs 
darbuotojai; vadybininkai ir administratoriai; prekybos darbuotojai; biurų darbuotojai; amatininkai; kvalifikuoti 
darbininkai; darbininkai, išskyrus ūkininkus; ūkininkai. A. Edwardso klasifikatorius siekė taip sugrupuoti įvairių 
sričių darbuotojus, kad matytųsi skirtumai pagal darbo pobūdį, išsilavinimo reikalavimus ir pajamas. 
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Lipsetas ir R. Bendixas įvedė pusiau profesijos (semiprofession)9 kategoriją. 
Be to, šis komentaras turi ir didaktinį sociologijos požiūriu aspektą. S. 

M. Lipseto ir R. Bendixo taikyta respondentų kategorizacija pagal darbines 
veiklas arba užsiėmimus, jei, jų pačių žodžiais tariant, ir nėra logiška, vis tik ji 
yra racionaliai paaiškinama. Patirtis rodo, kad anketose darbinių veiklų skalė, 
kai siekiama sukurti neprieštaringą darbinių veiklų aibę tiksliai suskirstantį 
klasifikatorių, visuomet kelia problemų, ir dažniau tenka tenkintis didesniu ar 
mažesniu kompromisu. Tad sudaryti skalę pagal kelis kontroliuojamus požymius 
gali būti vienas problemos sprendimo būdų.  

Darbinių veiklų arba užsiėmimų sąrašo papildymas pusiau profesijomis ir 
empirinė pusiau profesijų analizė suteikė impulsą pusiau profesijų10 tyrinėjimams, 
kurie labai prisidėjo prie funkcionalistinės ir tipologinės profesijų analizės 
paradigmos11 klibinimo. Kuo pusiau profesija skiriasi nuo tikros profesijos12, 
kodėl reikia išskirti pusiau profesijas, kas yra tos pusiau profesijos ir kokios 
darbinės veiklos joms priklauso, ar yra galimybė pusiau profesijoms tapti tikromis 
profesijomis, jei taip, kaip tai vyksta, – tokie ir panašūs klausimai reikalavo 
atsakymų, į kuriuos tipologinė profesijų sociologija atsakyti negalėjo. 

Tipologinis ir funkcinis profesijų aiškinimas išryškino skirtumus tarp darbinių 
veiklų arba užsiėmimų ir prestižinių profesijų. Kartu aiškėjo, kad vis daugiau 
darbinių veiklų arba užsiėmimų siekia profesijos statuso. Atlikdamas pirmajį savo 
tyrimą darbinių veiklų arba užsiėmimų sociologijos srityje E. Hughesas apklausė 
nekilnojamo turto agentus, kurie akivaizdžiai siekė būti laikomi profesionalais. 
9 Prie tipologinės paradigmos priskirtinas Čikagos mokyklos atstovas E. Hughesas, aptardamas darbo pasidalijimo 
vienetus, be profesijos sąvokos, vartojo sąvoką near profession, kurią būtų galima versti kaip artima profesinei 
veiklai (Hughes 1958: 33). R. Hodsonas ir T. Sullivan daug vėliau veiklas, artimas profesinei veiklai, suskirstė į 
pusiau profesijas ir paraprofesijas (Hodson and Sullivan 2008: 275). Remiantis šia klasifikacija, prie paraprofesijų 
priskiriama tokia darbinė veikla, kuri yra glaudžiai susijusi su pagalba profesionalams. Paraprofesionalai – tai 
darbuotojai, kurie profesionalų prižiūrimi atlieka profesionalų nurodytus darbus. 
10 Spekuliatyviai pusiau profesiją aprašė anglų sociologas T. H. Marshallas (Marshall 1939). Pusiau profesionalas 
dirba dėl užmokesčio ir jo darbas, kitaip nei profesionalo, yra subordinuotas (žr. Marshall 1939: 339).
11 Kartais pusiau profesijų kategorijos išskyrimas nepagrįstai siejamas su A. Etzioni redaguotos knygos „Pusiau 
profesijos ir jų organizacija: mokytojai, slaugės, socialiniai darbuotojai“ pasirodymu (Etzioni 1969). Tiesa, A. Etzioni 
redaguota knyga labiau žinoma ir dažniau cituojama.
12 Profesijos ir pusiau profesijos skirtumus ir atskyrimo problematiškumą padeda suprasti Amerikos mokytojų 
rengimo koledžų asociacijos užsakymu parengtoje ataskaitoje išvardyti požymiai, kuo pusiau profesija skiriasi nuo 
profesijos. Tai žemesnis statusas, trumpesnis mokymosi laikas, visuomenės nuomonė, kad veikla neturi profesijos 
statuso, mažiau specializuotos ir mažiau išplėtotos žinios ir įgūdžiai, profesinėje praktikoje mažiau remiamasi 
teoriniais ir konceptualiais dalykais, individas labiau save tapatina su atliekamu darbu, o ne profesija, veikla reikalauja 
daugiau administracinės kontrolės ir priežiūros, mažiau autonomijos ir daugiau administracinės atskaitomybės 
priimant profesinio pobūdžio sprendimus, vadovavimas tai pačiai pusiau profesijai priklausančių specialistų, moterų 
dominavimas, nėra išskirtinės komunikacijos tarp kliento ir profesionalo, mažiau arba visai nėra sričių, kurios būtų 
susijusios su gyvenimo arba mirties klausimais (plačiau žr. Howsam ir kt. 1976: 21–22). Didesnė dalis požymių 
skiriasi būdvardžių laipsniais, tad jie ne tik nėra aiškiai apčiuopiami, bet visuomet lieka galimybė tuos skirtumus 
ginčyti arba tobulinti tais būdvardžiais apibūdinamus dalykus ir laikas nuo laiko teigti, kad tie požymiai jau pasiekė 
profesijos lygmenį.
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E. Hughesas prisipažino savo tyrimą pradėjęs nuo klaidingo klausimo „Ar jūs 
esate profesionalai?“ Per tyrimą aiškėjo, kad profesionalo sąvoka yra ne tik 
deskriptyvaus aprašomojo, bet vertybinio pobūdžio, o buvimas profesionalu 
apima ne tik specialias kompetencijas, bet ir garbę bei prestižą (žr. Hughes 1958: 
44). E. Hughesas aprašė dvi karjeros galimybes siekiant profesijos statuso: viena 
yra individuali, kita – grupinė. Pirmuoju atveju individas tobulina savo įgūdžius 
ir keičia savo darbus taip, kad kopdamas karjeros laiptas judėtų link profesionalų 
grupių. Grupinis kelias susijęs su tam tikra darbine veikla užsiimančios grupės 
siekiais profesionalizuoti savo veiklą, pakylėti savo veiklą iki profesijos statuso 
ir taip tapti profesionalais. O savo naivų klausimą „Ar jūsų veikla yra profesija?“ 
E. Hughesas turėjo keisti sudėtingesniais klausimais: „Kokiomis sąlygomis tam 
tikra darbine veikla užsiimantys žmonės ima siekti, kad jų veikla taptų profesija, 
o jie patys – profesionalais?“ ir „Kokie yra žingsniai siekiant savo darbinei veiklai 
suteikti labiau vertinamą statusą?“ (žr. Hughes 1958: 44–45).

Taigi profesijų sociologija peržengė profesijų ir kitų darbinių veiklų 
tipologijos problematiką ir pradėjo tirti darbinių veiklų profesionalizacijos 
klausimus. Kadangi neprofesionalios veiklos profesionalizacija yra organiškai 
susipynusi su profesinės veiklos deprofesionalizacija – daugėjant profesinių 
veiklų, turėtų menkėti profesinės veiklos išskirtinumas ir prestižas, šis pokytis 
vis labiau išryškina konkurencijos tarp darbinių veiklų, siekiant profesijos 
statuso, drauge ir galios bei socialinės kontrolės problematiką. Įvairių darbų arba 
užsiėmimų profesionalizacijos etapą, kuris organiškai išaugo iš tipologinių ir 
funkcinių profesijų tyrinėjimų, apibendrino vienas labiausiai cituojamų profesijos 
sociologijos darbų – 1964 m. „Amerikos sociologijos žurnale“ paskelbtas Haroldo 
Wilensky straipsnis „Kiekvieno profesionalizacija?“ (Wilensky 1964). Kadangi H. 
Wilensky šį profesionalizacijos sąjūdį ne tik analizavo, bet ir kritikavo, straipsnis 
galėtų būti priskirtas tradicijai, kuri bandė akademinėmis priemonėmis apginti 
profesijų autonomiją ir prestižą. H. Wilensky konservatyvumas profesijų atžvilgiu 
ir simpatijos „tikrosioms profesijoms“ primena idiomą apie į senus vynmaišius 
pilamą jauną vyną. 

Diskusijos, kurią H. Wilensky kiek ironiškai apibūdino klausimais, kuo 
gydytojas skiriasi nuo dailidės ar teisininkas nuo Detroito automobilių gamyklos 
darbininko, apie darbų profesionalėjimą pro et contra argumentus H. Wilensky 
apibendrino lentelėje „Ar vyksta darbo profesionalizacija“. 1.1 lentelė yra H. 
Wilensky straipsnyje „Kiekvieno profesionalizacija?“ (Wilensky 1964: 139) 
pateiktos lentelės kiek sutrumpinta versija. 
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1.1 lentelė. ar vyksta darbo profesionalizacija13

Darbas tampa profesija13

(pro)
Darbas netampa profesija

(contra)

Vis daugiau rankų darbo reikalau-
ja specializuoto išmanymo, kuris iš-
plaukia iš teorinių matematikos, fi-
zikos, chemijos, netgi fiziologijos ir 
socialinės psichologijos žinių. Dar-
bo metu vyksta sisteminiai mokymai, 
todėl reikia modernizuoti įrankius ir 
mašinų detales. Detroito gamyklo-
se beveik kiekvienas darbininkas tu-
rėtų tapti vienokiu arba kitokiu inži-
nieriumi. 

Specializacija nedaro jokios įtakos nei profesijai, 
nei profesijos prestižui. Specializuotas gali būti ir 
surinkėjo darbas automobilių gamykloje, ir chirur-
go darbas. 
Sąsajos tarp rankų darbo ir teorijos yra nereikšmin-
gos. Nors su teorija yra susiję visi darbai, tiltą pro-
jektuojantis inžinierius privalo išmanyti fizikos dės-
nius, kurių visai nereikia žinoti tiltą statančiam dar-
bininkui.
Jei kvalifikacijos tobulėjimą siejame su veiksmin-
gos patirties išmokimu, tokiu atveju IQ tampa pro-
fesionalumo kriterijumi.

Vis daugiau įgūdžių gali būti perke-
liami iš vienos darbinės veiklos į kitą.

Įgūdžių perkėlimas įmanomas tradiciniuose ama-
tuose, naujos technologijos reikalauja specialių mo-
kymų specializuotoms darbo vietoms. Be to, toks 
perkėlimas nėra būdingas ir pripažintoms profesi-
joms. Antai, advokatų įgūdžiai yra susiję su advo-
katų organizacijomis, advokatų žinios priklauso nuo 
organizacijos, kuriai jie priklauso, tradicijų, organi-
zacijoms priklausančių asmenų ir jose susiklosčiu-
sių procedūrų.

Vis daugiau fizinių darbų suteikia 
karjeros galimybių. Profesinės sąjun-
gos siekia sutvarkyti pramonę taip, 
kad kiekvienas turėtų karjeros gali-
mybę. Profesinės sąjungos reikalau-
ja: a) paaukštinimo darbe pagal dar-
bo stažą; b) nuolatinių pajamų, darbo 
ir socialinių garantijų.

Nėra jokių duomenų, kad tarp darbininkų, kurie 
dirba fizinį darbą, stiprėtų vienas kito arba kolegų 
kontrolė. Technologijos kinta sparčiai, ir pokyčius 
administruoja darbdaviai. Todėl nėra jokio pagrindo 
manyti, kad darbininkai galėtų kopti karjeros laip-
tais. Nuolatinė alga nėra profesionalumo požymis. 

Profesinių sąjungų aprobuotos taisy-
klės iš esmės yra profesinių asociaci-
jų etikos ekvivalentas. Be to, profesi-
nės sąjungos vis labiau rūpinasi var-
totojais.

Sutarties keliu pasiekti kompromisai, kuriais remia-
si gamyklos vidaus taisyklės, pirmiausiai yra skir-
tos darbininkų, o ne visuomenės interesams ginti. 

13 Pagrindinis H. Wilensky šaltinis formuluojant diskusinio pobūdžio pro argumentus, kad darbas panašėja su 
profesijoms būdinga veikla, buvo Nelsono Foote’o straipsnis „Darbo profesionalizavimasis Detroite“ (Foote 
1953), kuriame N. Foote’as analizavo Detroito automobilių pramonėje vykstančius darbininkų darbinės veiklos 
pokyčius. Šiuos pokyčius N. Foote’as buvo linkęs vertinti kaip darbo profesionalizaciją. „Šie pokyčiai apibūdina 
platų, nenutrūkstamą judėjimą link profesionalizacijos, kuris technologiniu požiūriu apėmė susiskaidžiusio darbo 
ir specifinių gebėjimų transformavimąsi į sintetines operacijas, grindžiamas apibendrinančios teorijos ir mokslinių 
tyrimų, socialinės organizacijos požiūriu apėmė teisinę tvarką, kuri visiems atvėrė panašias karjeros galimybes, 
ideologijos požiūriu – egalitarinius motyvus, kurie, nepaisant funkcinės diferenciacijos, sumažino stratifikaciją“ 
(Foote 1953: 371).
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Iš 1.1 lentelės matyti, kaip H. Wilensky, pasiremdamas profesijų 
išskirtiniu statusu ir prestižu, siekė parodyti, kad N. Foote’o argumentai 
(pro) yra nesunkiai (contra) sukritikuojami ir N. Foote’o analizuojama 
darbų profesionalizacija tėra iliuzija. Tačiau tai, kad jauno vyno ir senų 
vynmaišių idioma vis dėlto tinka Haroldo Wilensky konservatyviai profesijų 
sampratai apibūdinti, iliustruoja vis intensyvėjantys įvairių darbinių veiklų 
profesionalizacijos procesai. 

Vienas chrestomatinių profesionalizacijos atvejų galėtų būti laikomas 
JAV mokytojų profesionalizacijos sąjūdis. 1952 m. jau minėtame „Amerikos 
sociologijos žurnalo“ numeryje „Sociologinis darbo tyrimas“ Howardas 
Beckeris elegiškai rašė apie vertikalios karjeros galimybių požiūriu įstrigusius 
pradinių klasių mokytojus. Tačiau praėjus keliems dešimtmečiams situacija 
ėmė radikaliai keistis ir elegiškų nuotaikų nebeliko. Jau penkioliktą kartą 
perleidžiamoje knygoje „Amerikos švietimo pagrindai“ tvirtinama, kad 
nūdienos mokytojai tapo tikrais profesionalais, kuriais JAV visuomenė 
labiausiai pasitiki ir kuriuos JAV gyventojai laiko naudingiausios profesijos 
atstovais (žr. Johnson ir kt. 2011: 5–6). Anot „Amerikos švietimo pagrindų“ 
autorių, mokytojo profesija neturėtų būti laikoma pusiau profesija, o 
populiarumu grįstą mokytojų profesionalumą papildo klasikinių profesijų, 
tokių kaip teisė, medicina, architektūra ir pan., atributai: mokytojai profesiniu 
požiūriu yra atsakingi, jie disponuoja specifinėmis žiniomis, kurių reikia 
visiems, turi tik jiems būdingus profesinius įgūdžius, mokytojų asociacijos 
dalyvauja kontroliuojant mokytojų darbo kokybę, o patys mokytojai reflektuoja 
savo profesinę veiklą ir ją tobulina (žr. Johnson ir kt. 2011: 12–23).

Mokytojų profesionalizacijos atvejis pasižymi viena ypatybe, kuri 
iliustruoja tolesnes profesionalizacijos interpretavimo peripetijas. Švietimo 
specialistų žodžiais tariant, daugiakultūrėje aplinkoje dirbantys ir su 
įvairiomis diskriminacijos formomis susiduriantys bei tuo nepamirštantys 
pasigirti JAV mokytojai sėkmingai siekė profesinio prestižo bei profesijos 
statuso ir nesistengė nei revizuoti, nei kritiškai įvertinti įvairių darbinių veiklų 
arba užsiėmimų grupavimo pagal prestižą požiūriu. Profesinis prestižas taip ir 
liko nekvestionuojama darbinių veiklų, kurios siekia profesinio išskirtinumo, 
ypatybe. JAV mokytojų profesionalizacijos atvejis tarytum rodytų, jei atsitinka 
taip, kad profesinė grupė akumuliuoja pakankamai galios pereiti į išskirtinę 
profesijų lygą, ji paprastai tos galios nešvaisto darbinių veiklų institucinės 
sandaros kritinei revizijai arba, kitais žodžiais sakant, profesionalų lygos 
demontavimui. 

Tačiau tokios revizijos bei demontavimo gali imtis sociologija. Tiesa, 
ne visa. Tipologinė ir funkcionalistinė profesijų sociologijos atšaka ir toliau 
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deskriptyviai tyrinėja įvairias darbines veiklas ir susiklosčiusių klasifikacijų 
nekvestionuoja. Toks deskriptyvus tyrimas, jei kalbėsime P. Bourdieu 
žodžiais, ne tik nepastebi, konkuruojant dėl išteklių, darbinių veiklų lauką 
persmelkusių galios santykių, bet tuos santykius substancionalizuoja ir 
patvirtina biurokratines klasifikacijas. 

Kritinei darbinių veiklų ar užsiėmimų analizės tradicijai, kuri įsigalėjo 
aštuntajame XX a. dešimtmetyje, geriausiai atstovauja Elioto Freidsono 
(Freidson 1970) ir Magali Sarfatti Larson (Larson 1977) tandemas. Jų vaidmenį 
profesijų sociologijoje išskyrė K. M. Macdonaldas, kuris savo knygoje 
„Profesijų sociologija“ teigė, kad M. S. Larson knyga „Profesionalizmo 
iškilimas: sociologinė analizė“ atliko kertinį vaidmenį, keičiantis profesijų 
tyrimo tendencijoms. Tiesa, jis pridūrė, kad M. S. Larson iš dalies rėmėsi ir E. 
Freidsono medicinos darbuotojų darbo veiklos tyrimais (žr. Macdonald 1995: 
1–2). M. S. Larson ir E. Freidsono kritinės profesijų analizės svarbą pripažino 
ir kiti profesijų tyrinėtojai (Andrews, Wærness 2011: 44; Sciulli 2005: 917, 
2007: 37; Neal, Morgan 2000: 10).

Kadangi M. S. Larson, formuluodama savo pagrindines įžvalgas, daug 
dėmesio skyrė E. Freidsono tyrimams, galima pradėti nuo jo knygos „Profesinis 
dominavimas: medicininės priežiūros socialinė struktūra“ (Freidson 1970a) 
trumpo aptarimo. Beje, E. Freidsonas, kaip ir E. C. Hughesas, priklausė 
Čikagos mokyklai. Pats aptariamos E. Freidsono knygos pavadinimas 
liudija, kad medicininės priežiūros socialinę struktūrą, priskirdamas jai 
profesinio dominavimo ypatybę, E. Freidsonas aiškino nebe tipologiškai ir 
nebe funkcijos atžvilgiu. Knygos pratarmėje jis rašė apie asmenims teikiamų 
viešųjų paslaugų krizę JAV, kuri ypač pagilėjo septintajame praėjusio amžiaus 
dešimtmetyje. Vienas stichinių būdų krizei įveikti tapo sociologijos disciplinų 
pumpuravimasis. Sustiprėjo teisės, švietimo ir medicinos sociologija, kuriai 
E. Freidsonas ir atstovauja, naują kvėpavimą įgijo kriminologija. Šitas 
stiprėjantis įvairių sociologijos disciplinų frontas turėjo rinktis tarp dviejų 
skirtingų socialinių reiškinių analizavimo kelių. 

Vienas pasirinkimas buvo toliau tęsti paslaugas teikiančių organizacijų, 
kurių veiklos efektyvumas nuolat mažėjo, deskriptyvaus pobūdžio tipologinius 
tyrinėjimus. Tokie tyrimai, E. Freidsono žodžiais sakant, kritiškai neanalizavo 
nei organizacijų institucinių prielaidų, nei paslaugas teikiančių organizacijų 
pagrindinės struktūros. Klaidingai identifikavus institucines organizacijų 
veiklos prielaidas, tyrimo nauda galėjo būti tik trumpalaikė; be to, paslaugas 
teikiančių organizacijų pagrindinė struktūra lemia jų veiklos nesėkmes, todėl 
jos neatskleidus, organizacijų teikiamų paslaugų kokybė iš esmės negerėjo (žr. 
Freidson 1970a: X). 
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E. Freidsonas pasirinko kitą tyrimo alternatyvą, kuri reikalavo peržengti 
analizuojamą sistemą. Tik taip, anot jo, galima identifikuoti sistemos krizę 
generuojančias prielaidas bei vis giliau besismelkiančias organizacijų 
struktūrines ydas. Paslaugų sistemos krizę generuojančias prielaidas ir 
struktūrines organizacijų ydas E. Freidsonas kildino iš įsigalėjusios profesijos 
sampratos ir paslaugas teikiančios organizacijos, kurioje susipina teikiantys 
paslaugas profesionalai ir paslaugas gaunantys eiliniai žmonės, struktūros. E. 
Freidsonas analizavo medicinos paslaugų sistemą ir jo diagnozė buvo tokia, 
kad medicinos paslaugų, kurios yra bene labiausiai profesionalizuotos, srityje 
ydų šaltiniai yra susiję su medicinos profesijų vaidmenų samprata ir medicinos 
profesijos vaidmenų subordinacija (žr. Freidson 1970a: XI). 

Subordinuotoje sistemoje aukščiausią vietą užima gydytojas, kuris, 
laikoma, disponuoja ezoteriniu žinojimu ir yra kupinas humanistinių intencijų, 
ir jis sprendžia, kas yra gerai jo pacientui. Ši prielaida yra ideologinis 
sveikatos priežiūros ir visų kitų paslaugų, kurios reikalauja išskirtinio 
profesionalumo, sistemos pagrindas. E. Freidsonas savo knygoje parodė, kad 
tokia profesionalumo samprata yra pagrindinė žmonėms viešas paslaugas 
teikiančios sistemos ydų priežastis. Anot E. Freidsono, gydytojų dominavimą 
lemia ne išskirtinės žinios ir studijos, bet sveikatos priežiūros sistemoje 
įsigalėjęs darbo pasidalijimas, kuris remiasi gydytojo profesijos išskirtinumą 
įtvirtinančia ideologija. Darbo pasidalijimas kartu su jį įtvirtinančią ideologija 
yra skirtingų darbinių veiklų arba užsiėmimų socialinės kontrolės forma. 
Sveikatos priežiūros sistemoje egzistuojančius santykius tarp darbinių veiklų 
arba užsiėmimų ir išskirtinį gydytojų vaidmenį E. Freidsonas nuodugniau 
aptarė kitoje knygoje „Medicinos profesija“ (Freidson 1970b). 

M. S. Larson savo knygoje „Profesionalizmo iškilimas: sociologinė 
analizė“ atkreipė dėmesį į dvi svarbias E. Freidsono analizės išvadas. Pirma, 
nors apibrėžiant profesijas kognityvieji ir normatyviniai elementai ir yra 
svarbūs, jų nereikėtų laikyti pastoviais ir fiksuotais profesijų bruožais. Šie 
kognityvieji ir normatyviniai elementai yra svarbūs dėl kitų priežasčių. Jie 
naudojami kaip argumentai varžantis dėl profesijos statuso. Skirtingos žmonių 
grupės, konkuruodamos tarpusavyje, susitaria dėl darbo pasidalijimo ir įsteigia 
institucijas, kurios kontroliuoja šiuos susitarimus. Konfliktas ir konkurencija 
dėl to, kas turėtų būti įtrauktas ir kas atskirtas, išreiškia vidinį profesijos 
unifikacijos procesą. Antra, šio proceso metu profesijos įgyja autonomiją ir 
gali plėtotis nepriklausomai nuo dominuojančių ideologijų (žr. Larson 1977: 
XII). Tačiau įgydamos įsivertinimo ir savikontrolės galimybes, profesinės 
grupės tampa monopolistais. 
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Iš esmės M. S. Larson ekstrapoliavo E. Freidsono įžvalgas, kurias jis 
padarė analizuodamas medicinos profesijas. Savo tyrimo tikslą ji apibrėžė 
taip: „Aš ketinu ištirti, kaip darbinės veiklos arba užsiėmimai, kuriuos mes 
laikome profesijomis, organizuojasi siekdami dominuoti paslaugų rinkoje. 
Profesionalizaciją aš laikau procesu, kurio metu specialių paslaugų teikėjai 
ieško būdų, kaip kontroliuoti rinką, kad įsigalėtų jų paslaugos“ (Larson 1977: 
XVI). Profesionalizacija yra dar viena socialinės nelygybės forma, kuri remiasi 
socialiai pripažintu ekspertiniu žinojimu, kitaip specialiomis studijomis ir 
atestavimo sistema. Profesionalizacija specialų žinojimą ir įgūdžius paverčia 
socialiniu ir ekonominiu atlygiu. 

M. S. Larson žengė vieną žingsnį toliau ir Čikagos mokyklos atstovo E. 
Freidsono įžvalgas, kurias jis padarė tyrinėdamas medikų profesijas, pritaikė 
bendriausiai profesijos sampratai. „Šiandieninė profesijos samprata, kuria 
vadovaujasi socialiniai mokslai, kilo iš socialinės praktikos ir ideologinių 
socialinės praktikos reprezentacijų“ (Larson 1977: XVII). M. S. Larson 
nuomone, profesijos iš esmės yra socialinio mobilumo projektai, kurių metu 
ekspertų grupės ima kontroliuoti paslaugų rinką (Abbott 2001: 12167). 
Matyt, teisūs tie, kurie priskiria kritines M. S. Larson pažiūras marksistinei 
sociologijai. 

Profesijų tyrinėjimų apžvalgą galėtų apibendrinti teiginys, kad profesijų 
klasifikacijų, kaip socialinės galios formų, dekonstrukcijos ėmėsi ir daug 
išsamiau nei P. Bourdieu jas atliko ne vienas profesijas tyrinėjęs sociologas, 
todėl P. Bourdieu, aršiai kritikavęs biurokratinėms klasifikacijoms paklūstančią 
profesijų sociologiją14, nekorektiškai sutirštino spalvas ir iš esmės ignoravo tuo 
metu jau susiformavusią, jam pačiam artimesnę kritinę profesijų sociologiją. 
Svarbu yra ir tai, kad pagrindiniai profesijų sociologijos atstovai P. Bourdieu 
teorijos neįtraukė į profesijų sociologijos lauką ir profesijų sociologijos 
požiūriu aštuntajame XX a. dešimtmetyje P. Bourdieu nebuvo pripažintas 

14 Kalbėdamas viename seminare, P. Bourdieu sakė: „Kalba kelia ypač sudėtingą problemą sociologui: ji iš tiesų 
yra milžiniška natūralizuotų išankstinių konstruktų saugykla, dėl to šių išankstinių konstruktų niekas nepastebi 
kaip tokių, ir šie gali funkcionuoti kaip neįsisąmoninti konstravimo įrankiai. Pavyzdys čia galėtų būti profesijų 
taksonomijos, nesvarbu, ar šiandien kasdieniame gyvenime paplitusių profesijų pavadinimai, ar socioekonominės 
INSEE (Prancūzijos nacionalinio ekonomikos ir statistinių tyrimų instituto) kategorijos, tipiškas biurokratinės 
konceptualizacijos, biurokratinio pasaulio pavyzdys, o labiau apibendrinus, pavyzdys visų taksonomijų (amžiaus 
grupių, jaunų ir senų, lyties kategorijos, kurios, kaip žinoma, nėra nepriklausomos nuo socialinio arbitralumo), kurias 
sociologai pasitelkia pernelyg daug apie jas negalvodami, nes jos – visai visuomenei bendros socialinės supratimo 
kategorijos. <...> Bet aš manau, kad reikia eiti toliau ir suabejoti ne tik profesijų klasifikacijomis ir sąvokomis, 
vartojamomis darbų klasėms žymėti, bet ir pačia veiklos, arba profesijos, sąvoka, tapusia visos mokslinio tyrimo 
tradicijos pagrindu, o kai kuriems jų metodologiniu moto. <...> Tačiau, mano įsitikinimu, reikia neapsiriboti šia, 
tegul ir tikrai radikalia, kritika ir stengtis, kaip aš tai darau, pakeisti šią sąvoką lauko sąvoka“ (Bourdieu, Wacquant 
2003: 298–300).
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autoritetas. Vėliau P. Bourdieu populiarumas tarp profesijų tyrinėtojų ėmė 
augti. 

Tai rodo, kad P. Bourdieu nubrėžtos profesijų analizės gairės buvo ne 
tik savitos, bet ir naudingos vien todėl, kad profesinei veiklai analizuoti 
jis rekomendavo taikyti savo teorijoje išpuoselėtus įrankius, būtent lauko, 
habitus, kapitalo ir jo rūšių konceptus. Beveik visi vėlesni bandymai15 
taikyti šią teoriją, atliekant profesinio lauko tyrimus, yra susiję su minėtųjų 
sąvokų vartojimu. P. Bourdieu, siūlęs neapsiriboti profesijos sąvokos kritika 
ir rekomendavęs profesijos sąvoką pakeisti profesijos lauko sąvoka, atvėrė 
naujų galimybių profesijų, tiksliau – profesinės veiklos arba apskritai darbinių 
veiklų ar užsiėmimų lauko analizei. 

15 Čia tik keli bandymai taikyti P. Bourdieu teoriją atliekant profesinės veiklos, tiksliau profesinio lauko, tyrimus. 
R. V. Burri atliko antropologinį tyrimą, kurio metu analizavo, kaip, atsiradus skaitmeninėms vizualizacijoms 
(tomografams ir magnetiniam rezonansui), keitėsi radiologijos laukas (Burri 2008). S. Houstonas, pasitelkęs lauko, 
habitus ir kapitalo sąvokas, analizavo socialinį darbą ir priėjo prie išvados, kad socialinio darbo profesionalumas 
siejasi ne tiek su fiksuotomis žiniomis, kiek su nuolatiniu socialinio darbo praktikai svarbaus žinojimo konstravimu 
ir rekonstravimu (Houston 2002). B. Fowler ir F. Wilson, pasirėmusios P. Bourdieu darbu apie vyrų dominavimą, 
analizavo, kodėl architektėms sekasi blogiau nei architektams (Fowler and Wilson 2004). H. Lipstadt tyrė, koks 
vaidmuo tenka architektūros lauko autonomiją sustiprinantiems konkursams, architektūros laukui panašėjant su meno 
lauku (Lipstadt 2003). K. Artarazas, pasitelkęs lauko, habitus ir kapitalo rūšių sąvokas, analizavo, kaip formuojasi 
karjeros mokytojų profesinė tapatybė (Artazar 2006). S. R. Kirschner ir W. S. Lachicotte‘as tyrinėjo su histerezės, 
kitaip uždelstos reakcijos, efektą, kuris įsitvirtino psichiatrų habitus struktūroje ir ėmė reikštis psichiatrų profesinės 
veiklos lauke, kai vienos ligoninės psichiatrų bendruomenė susidūrė su sveikatos apsaugos sistemos pokyčiais 
(Kirschner, Lachicotte 2001). J. Edmanas, remdamasis P. Bourdieu lauko samprata, sukūrė profesinių struktūrų ir 
socialinio lauko santykių teoriją ir ją sėkmingai pritaikė miestų planavimui Švedijoje analizuoti (Edman 2001).
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2. PRofesinio lAuko AGenTŪRA

Sąsajas tarp pagrindinių P. Bourdieu sociologijos teorijos sąvokų (laukas, 
habitus, kapitalo rūšys, socioanalizė, arba refleksyvumas) apibrėžianti P. 
Bourdieu teorija trumpai galėtų būti suformuluota taip. Socialinių agentų 
elgesį struktūrinantis laukas yra tam tikros galios, kuri ir veikia ir dėl kurios 
konkuruojama, santykių laukas. Galios lauke nuolat kintančias socialinių agentų 
pozicijas apibūdina habitus sąvoka, reiškianti interiorizuotas struktūrinančias 
struktūras, kurios organizuoja socialinių agentų praktiką ir daro įtaką tos praktikos 
suvokimui ir supratimui. Habitus, kurį sudaro ir socialinė praktika, ir nefleksyvi 
doxa (δόξα), struktūroje susipina socialinė kilmė, mokymosi ir auklėjimo patirtis, 
ankstesni pasirinkimai ir pan. Habitus priklauso nuo poziciją galios santykių 
lauke lemiančio socialinio, kultūrinio ir ekonominio kapitalo, kurio viena rūšis 
tampa simbolinė, priklausomai nuo lauko pobūdžio, santykio. Galios santykių 
lauką rekonstruojanti ir pažinimo objektyvumo siekianti sociologija privalo būti 
refleksyvi, t. y. sociologija privalanti tuos pačius sociologinius tyrimo metodus 
taikyti ne tik socialinės tikrovės, bet ir savęs pačios, kaip tam tikru būdu socialinę 
tikrovę tyrinėjančios, analizei. Toks episteminis refleksyvumas, raginantis 
mokslininkus pripažinti, rekonstruoti ir tokiu būdu neutralizuoti jų teorinį habitus 
lemiančius pirmiausiai su akademiniu lauku susijusius veiksnius, ne tik turėtų 
padėti įveikti doksografinį žinojimą, bet ir stiprinti sociologijos epistemologinius 
pagrindus. 

Apibendrinant būtų galima teigti, kad laukas – tai objektyvūs santykiai 
tarp tam tikrame lauke egzistuojančių pozicijų. Kadangi laukas apibrėžia 
galių santykius, tai socialinę praktiką ir savęs paties suvokimą generuojančios 
dispozicijos, arba, kitaip tariant, įvairūs habitus, priklauso nuo pozicijos, kuri 
apibrėžiama lauko galios atžvilgiu. Savo ruožtu, pozicija lauke priklauso nuo 
disponuojamo kapitalo. „Kapitalas egzistuoja ir funkcionuoja tik per santykius 
su lauku ir niekaip kitaip“ (Bourdieu, Wacquant 2003 [1992]: 135). Mėgdavęs 
socialiniame lauke vykstančius procesus lyginti su žaidimu, P. Bourdieu rašė: 
„Lauko struktūrą nusako kas akimirką susiklostantys santykiai tarp žaidėjų. 
Kiekvieną žaidėją galima įsivaizduoti turintį priešais save krūvą žetonų. Visi jie 
skirtingų spalvų, kurių kiekviena atitinka tam tikrą jo turimo kapitalo rūšį, o nuo jų 
bendro skaičiaus ir sudėties, t. y. nuo kapitalo dydžio ir sandaros, priklauso žaidėjo 
santykinė galia žaidime, jo pozicija žaidimo erdvėje ir jo strateginė orientacija į 
žaidimą, <...> jo daugiau ar mažiau rizikingi arba atsargūs, tvarką griaunantys ar 
jai paklūstantys ėjimai“ (Bourdieu, Wacquant 2003 [1992]: 133). Žaidėjai siekia 
ne tik išsaugoti arba padidinti savo kapitalą, bet ir pakeisti žaidimo taisykles taip, 
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kad būtų sureikšmintas jo disponuojamas kapitalas. 
Nuoseklią lauko analizės programą turėtų sudaryti tokie etapai: 1) pirmiausia 

reikia išanalizuoti lauko padėtį kitų galios laukų atžvilgiu; 2) po to reikia 
rekonstruoti paties lauko struktūrą, kurią sudaro santykiai tarp lauke veikiančių 
socialinių agentų; 3) lauko analizę turėtų baigti socialinių agentų dispozicijų, arba 
habitus, rekonstrukcija jų turimo kapitalo rūšių atžvilgiu. Ši paprasta programa 
slepia sudėtingesnes procedūras.

Lauko analizėje bene svarbiausią vietą užima lauko tapatumą garantuojančios 
lauko struktūros identifikavimas. Laukas kinta laike, tad ši struktūra fiksuoja 
tipines, tai yra lauko tapatumą garantuojančias, savybes. Be to, tas pačias 
galias įforminantys laukai egzistuoja skirtinguose socialiniuose kontekstuose. 
Svarstydamas santykius tarp socialinių reiškinių savitumo ir tipiškumo, P. 
Bourdieu kritikavo bendrus dėsningumus atskleidžiančios nomotetinės analizės 
ir socialinio reiškinio savitumą fiksuojančio ideografinio aprašymo priešpriešą. 
Kaip iliustraciją jis pateikė akademinio lauko tyrimą. Apie savo paties atliktą 
Prancūzijos akademinio lauko analizę, kurią apibendrino populiarioje knygoje 
„Homo Academicus“ (Bourdieu 1988 [1984]), P. Bourdieu sakė: „Homo 
academicus galima ir reikia suprasti kaip bet kurio akademinio lauko tyrimo 
programą. Iš tiesų Amerikos (Japonijos, Brazilijos ir pan.) skaitytojui pakanka 
mintimis atlikti eksperimentą, kad ją perkeltų ir, atitinkamai samprotaudamas, 
atrastų daugelį su jo arba jos profesiniu pasauliu susijusių dalykų. <...> Spėju, 
jog aptiktume tas pačias pagrindines priešpriešas, pirmiausia su reprodukcijos 
instrumentų susijusio akademinio kapitalo ir su moksline reputacija susijusio 
intelektinio kapitalo, tačiau toji priešprieša reikštųsi skirtingomis formomis“ 
(Bourdieu, Wacquant 2003 [1992]: 105–106). Kitaip tariant, skirtingose kultūrose 
egzistuojančiuose savituose akademiniuose laukuose galima rasti akademiniams 
laukams tipiškas, t. y. juos akademiniais laukais darančias, struktūras. 

Socialinio lauko savitumo ir tipiškumo aspektai skleidžiasi ne tik socialinėje 
erdvėje, bet ir laike. Istorijos bei sociologijos sąsajas ir istorijos svarbą sociologijai 
mėgęs pabrėžti P. Bourdieu teigė, kad vienas sociologinės analizės tikslų yra 
atskleisti tai, kas istoriškai nekinta, arba struktūrų santykius, išliekančius palyginti 
ilgą ir aiškiai apibrėžtą istorinį tarpsnį. Galima numanyti, kad kiekvienas laukas 
po laike kintančiais pavidalais turi tam tikrą achronišką struktūrą, kuri daro lauką 
tokį, koks jis yra, tarkim, meno laukas, akademinis ar profesinės veiklos laukas. 
Dėl to ir sociologiniai duomenys ne tik sensta daug lėčiau, nei manė kai kurie 
P. Bourdieu kritikai, teigdami, kad Prancūzijos kultūros lauko (Bourdieu 1986 
[1979]) arba akademinio lauko (Bourdieu 1988 [1984]) duomenys yra pasenę. 
Tačiau sociologinių tyrimų duomenys nepraranda savo aktualumo, kuris pirmiausia 
yra susijęs adekvačia socialinio lauko struktūros ir evoliucijos rekonstrukcija. 
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Apie akademinį lauką P. Bourdieu rašė: „Pagrindinė mokslų disciplinų erdvėje 
iškylanti priešprieša tarp humanitarinių mokslų ir tiksliųjų bei gamtos mokslų 
fakultetų iš vienos pusės, ir teisės bei medicinos fakultetų iš kitos, yra ne kas 
kita kaip senoji dar Kanto „Fakultetų konflikte“ aprašyta priešprieša tarp tiesiogiai 
nuo pasaulietinės valdžios priklausančių ir per tam tikrą socialinį delegavimą savo 
įtaką įgijusių fakultetų bei tų fakultetų, kurie patys susikūrę ir kurių moksliškumas 
yra grįstas moksliškumu (tipiškas šios kategorijos pavyzdys yra tiksliųjų mokslų 
fakultetas)“ (Bourdieu, Wacquant 2003 [1992]: 109). Nesibaigiantys ginčai dėl 
moksliškumo kriterijų, finansavimo tvarkos, mokslų bei studijų klasifikacijų ir 
pan. rodo, kad I. Kantui pavyko atskleisti chronišką ir esminę akademinio lauko 
problematiką16. 

Aptarus lauko sąvoką, reikėtų pereiti prie kitos esminės P. Bourdieu 
sociologijos sąvokos, būtent habitus, nuodugnesnės analizės. Jau buvo minėta, 
kad habitus yra interiorizuotos socialinį lauką struktūrinančios struktūros, 
kurios formuoja socialinių agentų praktiką ir daro įtaką tam, kaip ta praktika yra 
interpretuojama. Priklausančioje nuo pozicijos lauke habitus struktūroje susipina 
socialinio agento kilmė, mokymosi ir auklėjimo patirtis, ankstesni pasirinkimai. 

Pagal P. Bourdieu teorinę schemą, socialinio agento habitus priklauso nuo 
socialinio, kultūrinio ir finansinio kapitalo, kurio viena rūšis, priklausomai nuo 
socialiniame lauke dominuojančios galios pobūdžio, tampa simbolinė. Kitaip 
tariant, simbolinis kapitalas nėra dar viena kapitalo rūšis, fiksuojanti kitoniškus 
nei socialinis, kultūrinis ar finansinis kapitalas veiksnius. Simbolinis kapitalas 
yra socialiniame lauke dominuojančios galios sureikšmintas arba socialinis, arba 
kultūrinis, arba finansinis kapitalas. Kitaip tariant, simbolinis kapitalas yra tas 
kapitalas, kuris daro svarbiausią įtaką užimamai tam tikrame socialiniame lauke 
pozicijai. 

Dėl savo teorinės schemos, kurios trys pagrindiniai taškai yra laukas, habitus 
ir kapitalo rūšys, elementarumo P. Bourdieu yra sulaukęs kritikos. Pagrindinis 
priekaištas galėtų būti apibendrintas taip: grubūs socialinės tikrovės rekonstravimo 
įrankiai labai supaprastina, kitaip sakant, redukuoja pačią socialinę tikrovę. 
Polemizuoti linkusio P. Bourdieu atkirtį į šią kritiką būtų galima apibendrinti 
taip: sociologas turėtų mąstyti reliacionistiškai, t. y. jis turėtų „priešintis savo 
pirminiam polinkiui apie socialinį pasaulį mąstyti substanciškai“ (Bourdieu, 
Wacquant 2003 [1992]: 284) ir neturėtų fetišizuoti nei savo tyrimo, nei savo 
įrankių, kitaip tariant, sociologas privalo vengti realistiškos mąstysenos. Kalbos 
substancionalizavimas, kai sociologinio tyrimo metu kritiškai nerevizuojamas 
tikrovės konceptualizavimas, tyrimo fetišizavimas, kai tyrimo metodais bei jų 
16 Lietuviškoje akademinėje literatūroje I. Kanto veikalo „Fakultetų ginčas“ problematiką suaktualino Aldis Gedutis 
(Gedutis 2006) ir Nerija Putinaitė (Putinaitė 2004).
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galia pasitikima labiau17 nei sociologo profesine nuovoka, ir realistiškas mąstymas, 
kurio ištakos realistų ir nominalistų diskusijoje apie sąvokų kilmę18, P. Bourdieu 
sociologijos požiūriu, galėtų būti laikomi didelėmis sociologijos ydomis, todėl, 
aiškinantis, kas yra habitus apskritai ir profesinės veiklos habitus konkrečiai, jų 
bus vengiama. 

P. Bourdieu teorijos požiūriu, habitus būtų galima laikyti socialinio agento 
esminių bruožų rinkiniu. Socialinio agento habitus  skirtingose kapitalo formose 
interiorizuoja ir patirtį, įgytą įvairiuose socialiniuose laukuose, ir dabartinę 
įvairiuose laukuose užimamą poziciją. Toliau tęsiant habitus aiškinimąsi, būtų 
galima klausti, kokią vietą socialiniuose moksluose sugeneruotų žmogaus modelių 
galerijoje galėtų užimti P. Bourdieu socialinis agentas. Įvairių teorinių žmogaus 
modelių kunstkameros įvaizdį pasiūlė kolega Z. Norkus (Norkus 1995). Savo 
straipsnyje „Žmogaus modeliai socialiniuose moksluose“, remdamasis daugiausia 
S. Lindenbergo tyrinėjimais (Lindenberg 1985), jis pristato kelis socialinių 
teorijų sukonstruotus žmogaus modelius, arba sociologinius homunkulus. 
Socialinių mokslų homunkulai suskirstyti į dvi rūšis: homo oeconomicus ir homo 
sociologicus; savo ruožtu, homo sociologicus suskirstytas į tris porūšius (du S. 
Lindbergo, vienas H. Esserio). 

Ekonominio žmogaus vardas yra RREEMM. Jis turi išteklių (Resourceful), 
tačiau yra apribotas (Restricted), vadovaujasi lūkesčiais (Expecting), vertina 
(Evaluating), maksimizuoja naudą (Maximizing). Tai racionalus žmogus, nes 
jo lūkesčiai racionalūs, jis vertina, be to, turėdamas omenyje tai, ką vertina, ir, 
remdamasis racionaliais argumentais, maksimizuoja. Apie savo favoritą, homo 
oeconomicus, Z. Norkus su atvira simpatija rašo: „RREEMM – tai „šokinėjantis“, 
aktyvus homunkulas, kurį išjudina jo viduje įtaisytas „variklis“ – naudos siekimas“ 
(Norkus 1995: 14–15). 

Pagal šią klasifikaciją, sociologinis žmogus turi tris porūšius. Dominuoja 
porūšis, pavadintas SRSM. Anot S. Lindenbergo, tai homo sociologicus, kuris 
yra pagimdytas struktūrinio funkcionalizmo. Tai socializuotas (Socialized), 
vaidmenis vaidinantis (Role-playing) ir sankcionuotas (Sanctioned) žmogus. 
Kitas sociologinis homunkulas vardu OSAM, ir jis yra sukonstruotas empirinės 
sociologijos. Tai nuomonių valdomas (Opionated), jautrus aplinkai (Sensitive) ir 

17 Čia tiktų prisiminti kolegos profesoriaus Aleksandro Dobrynino mėgiamą epizodą iš romano „Dvylika kėdžių“, 
kai Ostapas Benderis, už tris rublius šaltkalviui pardavęs astroliabiją, paaiškino, kad tai daiktas, kuris pats matuoja, 
tereikia turėti, ką matuoti. 
18 Viena pagrindinių viduramžių filosofijos temų buvo universalijų, t. y. bendrųjų sąvokų, klausimas, ar universalijos 
turi savarankišką būtį, o daiktai yra tik nesavarankiški jų vediniai, ar tik konkretūs daiktai turi savo būtį, o universalijos 
tėra žmonių sukurti vardai. Realistai teigė, kad universalijos, panašiai kaip Platono idėjos, egzistuoja pačios savaime, 
daiktai yra jų bendrai esmei subordinuotos formos, nominalistai laikėsi požiūrio, kad realiai egzistuoja daiktai, o 
universalijos yra žmogaus prote (žr. Filosofijos atlasas: 75).
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veikiantis (Acting) žmogus (plačiau žr. Lindenberg 1985: 101–102; Norkus 1995: 
16–18). Humanistinės sociologijos (simbolinio interakcionizmo, fenomenologinės 
sociologijos ir etnometodologijos) konstruojamą homunkulą aprašė vokiečių 
sociologas H. Esseris. Jis gavo vardą SSSM. Jis interpretuoja simbolius (Symbols 
interpreting), apibrėžia situacijas (Situations defining) ir strategiškai veikia 
(Strategically acting) (žr. Norkus 1995: 17). Pirmieji du sociologiniai žmonės, 
SRSM ir OSAM, patys nešokinėja, bet „yra stumdomos, pasyvios marionetės“ 
(Norkus 1995: 16), trečiasis, SSSM, yra įsitikinęs, kad visuomenės struktūros 
egzistuoja tik veikėjų sąmonėje, todėl jo vaidmuo, Z. Norkaus nuomone, yra 
hipertrofuotas (žr. ten pat).

Habitus sampratai aiškintis gali padėti bandymas rekonstruoti, kaip galėtų 
atrodyti P. Bourdieu sociologijos pagimdytas homunkulas, arba, kitaip tariant, koks 
yra žmogaus modelis P. Bourdieu sociologijoje. Pirmiausia reikėtų užfiksuoti, kad 
tam tikrą poziciją lauke užimantis socialinis agentas, kurio dispozicijos habitus 
priklauso nuo tos pozicijos arba vietos lauke, yra „Ausgeburt des Felds: jis arba ji 
tam tikru atžvilgiu yra lauko emanacija“ (Bourdieu, Wacquant 2003 [1992]: 142). 

Artėjant prie P. Bourdieu socialinio agento sampratos ir prisimenant Z. 
Norkaus straipsnį apie žmogaus modelius socialiniuose moksluose, paranku dar 
kartą prisiminti P. Bourdieu polemiką su racionalaus veiksmo teorijos atstovais. 
P. Bourdieu neslepia savo priešiškumo racionalaus veiksmo teorijai: „<...> 
svarbiausia šios sąvokos (habitus. – A. P.) paskirtis yra atsikratyti intelektualistinės 
(ir intelektualų centristinės) veiklos filosofijos, atstovaujamos visų pirma homo 
oeconomicus kaip racionalaus agento teorijos, kurią racionalaus pasirinkimo 
teorija neseniai <...> sugrąžino į madą. <...> Racionalaus veiksmo teorija, teoriškai 
veiklą aiškinančio mokslininko protą paverčianti agento socialiai susiformavusiu 
praktiniu protu, yra tipiškas scholastinės klaidos pavyzdys – klaidos, kurią dažnai 
daro profesionalai, imdami, kaip yra sakęs apie Hegelį Marxas, „logikos dalykus 
laikyti dalykų logika“ (Bourdieu, Wacquant 2003 [1992]: 158, 161). Kitaip 
tariant, P. Bourdieu racionalaus pasirinkimo, arba intelektualistinei, sociologijai 
priekaištauja dėl to, kad šiai tradicijai priklausantis socialinis teoretikas racionaliu 
pasirinkimu grįstas mąstymo schemas unifikuoja ir perkelia jas visos socialinės 
agentūros elgesiui aiškinti. Socialinės agentūros mąstymas remiasi refleksyviais 
teorinio mąstymo principais, taigi tas mąstymas iš esmės yra savimoningas 
arba pats sau skaidrus, nesunkiai komunikuojamas, ir jo racionalius argumentus 
galima išnarstyti. Savo ruožtu, racionalūs socialinės agentūros pasirinkimai lemia 
racionalius veiksmus. 

Vis dėlto atrodo, kad kritikuodamas racionalaus pasirinkimo teoretikus P. 
Bourdieu kiek persistengė ir nepastebėjo vieno svarbaus dalyko, kuris vienija 
racionalaus pasirinkimo ir P. Bourdieu požiūrius į socialinę agentūrą. Vargu ar 

 Grįžti į turinį



25

profesinės veiklos lauko tyrimas

yra pagrindo teigti, kad racionalaus pasirinkimo teorijos šalininkai turėtų polinkį 
substancionalizuoti savo socialinę agentūrą. Pati intencija išskirti ir analizuoti 
socialinius homunkulus rodo, kad tyrinėjamas ne kasdienis sąmonės srautas, bet iš 
jo abstrahuotas refleksyvus mąstymas, kitaip savimonės sritis. Tokiu atveju būtų 
galima teigti, kad P. Bourdieu sociologijos teoriją ir racionalaus pasirinkimo teoriją 
vienija bendra intencija rekonstruoti socialinę agentūrą, kitaip tariant, aprašyti 
homunkulą, bet šias abi teorijas skiria tai, kaip tie homunkulai yra įsivaizduojami. 

P. Bourdieu socialinės agentūros sampratai rekonstruoti yra parankus skyrelis 
„Empiriniai ir episteminiai individai“ (Bourdieu 1988 [1984]: 21–35) iš jo knygos 
„Homo academicus“. Šiame skyriuje P. Bourdieu aptarė empirinių ir episteminių 
individų skirtumus ir, tai darydamas, nubrėžė konkretaus žmogaus ir socialinio 
homunkulo skirtumus. 

 Veikalas „Homo academicus“ P. Bourdieu intelektualinėje biografijoje 
užima išskirtinę vietą. Tai knyga, kurioje jis realizavo savo ilgai puoselėtą projektą 
išanalizuoti Prancūzijos intelektualinį lauką. P. Bourdieu tuo metu akademiniame 
lauke jau užėmė reikšmingą poziciją19, tad sociologijos kaip socioanalizės 
taikymas tapo ypatingas tuo, kad greta įprasto mokslinio objektyvavimo 
reikėjo objektyvuoti psichoanalitinio gilinimosi prasme (tai paties P. Bourdieu 
palyginimas) ir objektyvuojantį subjektą, t. y. save patį kaip akademinį lauką 
analizuojantį personažą, kuris pats tam akademiniam laukui ir priklauso. „Tiriant 
tokį objektą, kiekvienu momentu primenama, kad objektyvuojantis subjektas pats 
yra objektyvuojamas: griežčiausia ir brutaliausiai objektyvuojanti analizė yra 
rašoma labai aiškiai suvokiant, kad ji yra taikoma ir analizuojančiajam“ (Bourdieu 
1988 [1984]: 91). Socioanalizę kultivuojantis refleksyviosios sociologijos atstovas 
vienu metu yra ir analizuojantysis, ir analizuojamasis. Jau buvo rašyta apie tai, kad 
socioanalizę P. Bourdieu laiko sociologijos sociologija, tai yra tų pačių metodų, 
kurie naudojami tiriant socialinę tikrovę, taikymu pačiam sociologiniam tyrimui. 

P. Bourdieu, apibrėždamas empirinio ir episteminio individų skirtumus, 
atkreipė dėmesį į tikrinių vardų, kuriuos turi empiriniais jo pavadinti individai, 
panašumą su loginiais operatoriais. Tikriniai vardai, kaip ir loginiai operatoriai, 
nesuteikia jokios informacijos apie subjektą, kuris tą vardą turi. Tikrinis vardas 
išskiria asmenį iš kitų, tačiau nieko nepasako apie tai, kuo jis išsiskiria. „Vardas 
yra atpažinimo, o ne pažinimo įrankis“ (Bourdieu 1988 [1984]: 22). 

Visai kitaip yra su episteminiu individu, kurį galima palyginti su socialinės 
teorijos sukonstruotu homunkulu. Episteminį individą apibūdina apibrėžtas 
19 Įtakingiausių Prancūzijos intelektualų reitinge, kurį 1981 m. inicijavo Lire, pačiam P. Bourdieu atiteko garbinga 
36 vieta, kuria jis pasidalijo su gydytoju Jeanu Bernardu, kompozitoriumi ir dirigentu Pierre’u Boulezu, rašytoju 
Albertu Cohenu, filosofu André Glucksmannu, meno istoriku René Huyghe’u ir poetu bei politiku Léopoldu Sedaru 
Senghoru. Reitingo lyderių trejetą sudarė Claude’as Lévi-Straussas, Raymond’as Aronas ir Michelis Foucault 
(plačiau žr. Bourdieu 1988 [1984]: 256–270).
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skaičius baigtinių savybių, kurios yra išskirtos remiantis aiškiai nustatytais 
kriterijais ir apibūdina tam tikrų episteminių individų, arba socialinių homunkulų, 
grupę. Episteminio individo pavadinimas identifikuoja savo referentą ne įprastoje, 
bet iš išskiriančių ypatybių sukonstruotoje erdvėje, kurią apibrėžia baigtinis 
kintamųjų skaičius. 

Pavyzdžiui, tas personažas, kuris žymimas Prancūzijos akademinio lauko 
mokslinės analizės metu sukonstruotu vardu „Lévi-Straussas“, skiriasi nuo to 
asmens, kuris kasdienybėje buvo vadinamas Lévi-Straussu. Asmuo, kasdienybėje 
nešiojęs Lévi-Strausso vardą, iš kitų žmonių išsiskyrė pagal begalę požymių. 
Sociologinis Lévi-Strausso konstruktas turi tam tikrą baigtinį skaičių sociologinės 
teorijos požiūriu svarbių ypatybių, o aibė kitų kintamųjų, tokių kaip akių ar plaukų 
spalva, kraujo grupė arba ūgis, tampa nesvarbūs, tarsi Lévi-Straussas tų bruožų 
nebūtų turėjęs (plačiau žr. Bourdieu 1988 [1984]: 21–23). 

Taikant socioanalizės, arba sociologijos sociologijos, principus, reikėtų žengti 
toliau ir pripažinti, kad ir pats sociologinės analizės autorius tėra Prancūzijos 
akademinio lauko rekonstrukciją atliekantis sociologinis homunkulas. Kaip galima 
spėti iš gausių P. Bourdieu interviu, tokia autovivisekcija nėra neskausminga, tik 
neaišku, kas šiuo atveju labiau jautė skausmą: ar kasdienybėje gyvenęs asmuo, 
vardu Pierre Bourdieu, ar P. Bourdieu sociologijos teorijos sukonstruotas 
ir Prancūzijos akademiniame lauke aktyviai reiškęsis teorinis homunkulas. 
Nuosekliai taikant sociologijos sociologijos, arba refleksyviosios sociologijos, 
principus, reikėtų teigti, kad P. Bourdieu, kaip akademinio lauko personažas, 
Prancūzijos akademiniame lauke užėmė apibrėžtą poziciją, sugeneravusią išskirtinį 
akademinį habitus turintį socialinį homunkulą, kuris realizavo save, atlikdamas 
Prancūzijos akademinio lauko analizę, kuri drauge buvo ir P. Bourdieu, kaip to 
akademinio lauko personažo, autoanalizė. Visa tai turint omenyje, P. Bourdieu 
sociologijos refleksyvumas neturėtų būti tapatinamas su biografinio pobūdžio 
refleksija, kuri konkretaus gyvenimo vingiuose ieško tam tikrų lemtingų gyvenimo 
pokyčių priežasčių. Tai sociologijos sociologija, kuri sociologiškai analizuoja ir 
sociologiškai tikrovę interpretuojantį sociologinį habitus. 

Vienoje savo knygų, polemizuodamas su kritikais, kaltinusiais jį socialinės 
tikrovės interpretavimo supaprastinimu, P. Bourdieu prisiminė Ericho Auerbacho 
knygos „Mimezis: tikrovės vaizdavimas Vakarų pasaulio literatūroje“ skyrių 
„Rudoji kojinė“ (žr. Auerbach 2003 [1946]: 557–587). Antrojo pasaulinio 
karo metais Stambule parašytoje knygoje „Mimesis“, kuri jau seniai įsitvirtino 
klasikinių humanistinių knygų lentynėlėje, E. Auerbachas, analizuodamas 
iškiliausių literatūros kūrinių fragmentus, aiškinosi, kaip Vakarų literatūroje 
keitėsi tikrovės vaizdavimas. Dvidešimtyje knygos skyrių keliaujama nuo Homero 
„Odisėjos“ epizodo, kai, mazgodama atvykėlio kojas ir apčiuopusi randą ant kojos, 
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senoji auklė Euriklėja atpažįsta savo auklėtinį ir šeimininką Odisėją, iki sąmonės 
srauto romano klasikų Virginios Woolf ir Jameso Joyse’o kūrybos. Tarytum per 
padidinamą stiklą analizuodamas literatūros kūrinių fragmentus, E. Auerbachas 
rekonstruoja tikrovės vaizdavimo principus. 

P. Bourdieu, norėdamas geriau išaiškinti habitus sąvoką, užsimena apie 
paskutinį E. Auerbacho knygos skyrių „Rudoji kojinė“, kurį E. Auerbachas pradėjo 
nuo išsamios Virginios Woolf romano „Į švyturį“ pirmosios dalies epizodo, kai 
ponia Ramzi, pasikvietusi savo sūnų Džeimsą, matuoja mezgamą kojinę, analizės. 
Iš čia ir E. Auerbacho knygos skyriaus pavadinimas „Rudoji kojinė“. Kojines 
kartu su kitomis smulkmenomis ponia Ramzi buvo sumaniusi dovanoti švyturio 
sargo šeimynai, kurią aplankyti Ramziai planavo kitą dieną. Kaip vėliau paaiškės, 
dėl pabjurusio oro nuplaukti su burvalte į švyturį Ramziams taip ir nepavyko. 
V. Woolf per kelis puslapius aprašinėja, kas vyksta ponios Ramzi sąmonėje, 
rengiantis matuoti ir matuojant kojinę (plačiau žr. Woolf 2011 [1927]: 31–35). 

Šios literatūrinės paralelės padeda geriau suprasti, kaip P. Bourdieu 
interpretuoja habitus. V. Woolf atstovauja tam tikrovės vaizdavimo būdui, kuris 
vadinamas sąmonės srautu. Sąmonės srauto literatūra kartais yra painiojama su 
kitu tikrovės vaizdavimo stiliumi, kuris yra vadinamas vidinio monologo proza. 
Būtent vidinio monologo prozos stiliumi parašyti kūriniai dar sovietiniais laikais 
garsino lietuvių literatūrą. Taigi reikėtų aiškiau sąmonės srauto metodą atskirti 
nuo vidinio monologo prozos ir po to atsakyti į klausimą, kodėl P. Bourdieu 
taip simpatizuoja V. Woolf20 ir kitiems rašytojams, kurie savo romanuose taikė 
sąmonės srauto metodą. 

Pasak literatūros tyrinėtojo L. Bowlingo, kurį savo monografijoje „Vidinio 
monologo proza“ analizuoja literatūros tyrinėtojas A. Krasnovas, „sąmonės 
srautu gali būti pavadintas toks pasakojimo būdas, kai autorius stengiasi tiesiogiai 
cituoti sąmonės turinį – ne vien kalbinės sferos, bet ir visos sąmonės procesus. 
<...> Vienintelis kriterijus, pagal kurį atskiriame sąmonės srautą, yra įspūdis, kad 
esame personažo sąmonės viduje ir nejaučiame autoriaus, kuris visai nesikiša su 
savo aiškinimais, komentarais. Jei autorius apsiriboja tik ta sąmonės sfera, kurioje 
mintys ir veiksmai įgyja vidinės kalbos formą, tai ir ši pasakojimo technika gali 
būti pavadinta platesnės prasmės terminu – sąmonės srautu, bet čia vis dėlto geriau 
tiktų siauresnis vidinio monologo terminas“ (Krasnovas 1983: 15). 

Pacitavęs L. Bowlingą, A. Krasnovas sutinka su juo tik iš dalies. Jam 
daugiausia abejonių kelia L. Bowlingo prielaida, kad yra įmanoma tiesiogiai 
cituoti sąmonės turinį. „Čia iškyla klausimas: ar galima laikyti tiesioginiu citavimu 
pojūčių, būsenų ir t. t. perteikimą kalbos priemonėmis. Neverbalinės psichinės 
20 Šioje knygoje nėra galimybės nuodugniau išanalizuoti P. Bourdieu sentimentus sąmonės srauto metodui. Tai atskira 
tema, kuriai peno suteikia iš esmės visa P. Bourdieu kūryba, ypač vėlyvesnė. 
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materijos vertimas į kalbą išduoda autorių dalyvaujant meninėje komunikacijoje“ 
(Krasnovas 1983: 16). Psichologijos lygmenyje atskyręs verbalinę sąmonę, kuri 
vadintina vidine kalba, ir ikiverbalines psichikos sferas, kurios laikytinos sąmonės 
srautu, o pasakojimo lygmenyje atskyręs vidinį monologą, kuris perteikia 
autentišką vidinę kalbą, ir menamąją kalbą, kuri perteikia sąmonės srautą, A. 
Krasnovas vidinį monologą ir sąmonės srautą atskiria taip: „Romaną, kuriame 
vyrauja vidinis monologas (aprašoma verbalinė sąmonės sfera), vadintume vidinio 
monologo romanu, o kur vyrauja menamoji kalba (vaizduojama ikiverbalinė, 
pasąmonei artimesnė psichikos sritis) – sąmonės srauto romanu“ (Krasnovas 
1983: 17). 

Deja, A. Krasnovo pasiūlyta klasifikacija veikiau supainioja tai, ką pasiūlė 
L. Bowlingas. Abejonės dėl galimybės tiesiogiai cituoti sąmonės turinį neįtikina. 
Tereikia prisiminti, kokias kalbos priemones savo romane „Ulisas“ vartojo J. 
Joyce’as. Atvirkščiai – pasąmonės sritis verbalinėmis priemonėmis be kokios nors 
interpretacijos, tarkim, psichoanalitinės, nėra pasiekiama. Pretenzija papasakoti, 
kas vyksta anapus sąmonės, suponuoja tam tikrų sąmonės lygmeniu vykstančių 
reiškinių interpretaciją. Įvairios išraiškos tampa kažką kitką reiškiančiomis 
metaforomis. Be to, A. Krasnovo pastaba, kad neverbalinės psichinės materijos 
vertimas į kalbą išduoda autorių dalyvaujant meninėje komunikacijoje, neįtikina. 
Pastaba rodo, kad A. Krasnovas yra linkęs substancionalizuoti patį pasakojimą. 
Taigi, grįžtant prie L. Bowlingo, būtų galima teigti, kad sąmonės srauto metodas 
tiesiogiai cituoja tai, kas vyksta sąmonėje arba kaip sąmonė teka, o vidinis 
monologas apsiriboja vidine kalba arba savimonės sritimi. Sąmonės srauto 
metodas vaizduoja paprastai nesigręžiojančios į save sąmonės tėkmę, vidinio 
monologo metodas vaizduoja į save pačią atsigręžusią sąmonę, kitaip savimonę, 
kuri, pasitelkusi vidinę kalbą, pasakoja apie save. 

Kitą P. Bourdieu habitus sampratos požiūriu svarbų V. Woolf romanui 
būdingą tikrovės vaizdavimą išryškino E. Auerbachas. Jis tai pavadino 
„daugiaasmeniu sąmonės vaizdavimu“ (Auerbach 2003 [1946]: 571). „Virginios 
Woolf vaizdavimo būdui yra esminga tai, kad perteikiami ne tik vieno, bet daugelio 
dažnai besikeičiančių subjektų sąmonės įspūdžiai; <...>. Iš subjektų gausos galima 
spręsti, kad čia vis dėlto kalbama apie ketinimus tyrinėti objektyvią tikrovę, – mūsų 
atveju ši tikrovė yra „tikroji“ ponia Ramzi. Ji, tiesa, lieka iš principo mįslė, tačiau, 
sakytumei, apsupama įvairių į ją nukreiptų turinių (tarp kitų – ir jos pačios sąmonė); 
šitaip mėginama iš skirtingų pusių tiek prie jos priartėti, kiek tai gali pavykti 
turint galvoje žmogaus pažinimo ir raiškos galimybes. Ketinimas prisiartinti prie 
tikrai objektyvios tikrovės pasitelkiant daugelį skirtingų veikėjų ir skirtingu laiku 
patirtų subjektyvių įspūdžių yra esminis čia mūsų nagrinėjamam šiuolaikiniam 
vaizdavimo būdui; tuo jis iš principo skiriasi nuo vieno asmens subjektyvizmo, 
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kuris leidžia kalbėti tik vienam vieninteliam, dažniausiai labai savotiškam 
žmogui ir pripažįsta tik jo žvilgsnį į tikrovę“ (Auerbach 2003 [1946]: 570–571). 
Daugiaasmenį tikrovės vaizdavimą būtų galima palyginti su lauko ir habitus 
dinamika. Savo ruožtu, daugiaasmeniui tikrovės vaizdavimui priešpriešinamas 
vieno asmens subjektyvizmas gali būti sugretinamas su atomizuotu, racionaliai ir 
savimoningai kalkuliuojančiu racionalaus pasirinkimo homunkulu. 

E. Auerbacho atlikta V. Woolf analizė yra vaisinga ir padeda įveikti 
sociologinio redukcionizmo pagundas, vertinant iš pirmo žvilgsnio pernelyg 
paprastas P. Bourdieu schemas. E. Auerbacho įžvalgas, kurios yra svarbios 
habitus sampratai paaiškinti, P. Bourdieu apibendrina taip: „Šis įvykis, kojinių 
matavimas, yra tik išeities taškas, ir nors nėra visiškai atsitiktinis, įgyja reikšmę tik 
per netiesiogines jo sukeltas reakcijas. Iš šio pavyzdžio gerai matyti, jog negalime 
įsivaizduoti, kokius rezonansus ir atgarsius sukelia mums žinomi dirgikliai, jeigu 
neturime omenyje habitus, kuris juos atrenka ir išdidina“ (Bourdieu, Wacquant 
2003 [1992]: 161). 

Apibendrinant habitus būtų galima palyginti su sąmonės srauto romanuose 
vaizduojama sąmonės sritimi, kuri iš esmės gali būti palyginta su socializuotu 
kūnu. Į save nesigręžiojančios sąmonės tėkmę lemia lauko, kuriame susipina 
įvairių habitus santykiai, jėgos. Sociologinis tyrimas gali ir siekia šias jėgas 
identifikuoti, tačiau sociologas pats turi save rekonstruoti kaip episteminį tame 
pačiame lauke dalyvaujantį homunkulą. 

Prisiminus S. Lindenbergo ir Z. Norkaus aprašytą socialinių mokslų 
sukonstruotų homunkulų galeriją, reikėtų sutikti, kad P. Bourdieu sociologijos 
teorijos agentas vis tik yra artimiausias tam sociologinio žmogaus porūšiui, kurio 
akronimas yra SRSM. Tai būtų socializuotas (Socialized), vaidmenis vaidinantis 
(Role-playing) ir sankcionuotas (Sanctioned) žmogus. Tačiau reikėtų turėti 
omenyje, kad socializuotas yra ne tiek pats žmogus, kiek jo kūnas, jis ne tiek 
vaidmenis vaidina, kiek apibrėžtame galių lauke realizuoja savo habitus, kuris 
savo ruožtu priklauso nuo paveldėtų ir akumuliuotų kapitalo rūšių. 

2.1 paveiksle pavaizduota schema, aiškinanti gyvenimo sąlygų, habitus 
ir gyvenimo stiliaus sąsajas. Ši schema buvo išspausdinta P. Bourdieu veikale 
„La Distinction, Critique sociale du jugement“ (pirmoji laida – 1979 m., pirmoji 
angliško vertimo laida – 1984 m.). 

Schemoje pavaizduotas gyvenimo sąlygas (stačiakampiai kairėje paveikslo 
pusėje) galima sieti su pozicija lauke, nuo kurios priklauso habitus, apimantis ir 
praktiką (gyvenseną), ir tos praktikos (gyvensenos) vertinimus. Įvairios praktikos 
ir vertinimų sampynos pavaizduotos apskritimuose, kurie, savo ruožtu, reiškiasi 
kaip tam tikras gyvenimo stilius. Ši gana paprasta schema tapo geru Prancūzijos 
kultūrinio lauko tyrimo įrankiu. 
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2.1 pav. Gyvenimo sąlygų, habitus ir gyvenimo stiliaus sąveika 
(p. bourdieu 1986 [1979]: 171)

Taigi, kaip būtų galima įgyvendinti P. Bourdieu rekomendacijas ir nuo 
biurokratinėse klasifikacijose įtvirtintų profesijų tyrimų pereiti prie profesijų 
lauko tyrimo. Socialinės prakseologijos požiūriu profesinės veiklos lauke 
koegzistuoja įvairi darbinė veikla (užsiėmimai), kitaip profesinė praktika, taigi ir 
įvairios kvalifikacijos; dalies jų dominavimą lemia tai, kokiu simboliniu kapitalu 
disponuojama profesinės veiklos lauke. Profesinės veiklos laukas yra dažniausiai 
nereflektuotų profesinės veiklos praktikų ir santykių tarp jų įvairovė, todėl 
profesinės veiklos lauko tyrimas turėtų imtis profesinės veiklos lauke išsidėsčiusių 
praktikų (profesinių habitus) refleksijos ir jų tarpusavio santykių tyrimo. 

Matyt, galimi keli profesinės veiklos lauko tyrimo scenarijai. Vienas jų galėtų 
prasidėti nuo švietimo ir ekonominės veiklos laukų analizės. Kadangi švietimo 
ir ekonominės veiklos laukai daro įtaką profesinės veiklos laukui, tai atitiktų P. 
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Bourdieu rekomendaciją lauko tyrimą pradėti nuo lauko padėties kitų galios laukų 
atžvilgiu analizės. 

Jau keleri metai Lietuvoje nerimsta ginčai dėl žmogiškųjų išteklių. Vadinamieji 
verslininkai kelia daug pretenzijų švietimo organizacijoms, kad pastarosios 
neparengia jiems kokybiškų žmogiškųjų išteklių. Taikliai apie žmogiškųjų 
išteklių, visuomenės ir valstybės santykius yra rašęs filosofas Vytautas Rubavičius 
(Rubavičius 2009). Žmogiškųjų išteklių problematika yra tiesiogiai susijusi su 
profesinės veiklos lauku. Kaip klostosi kvalifikuotų darbuotojų rengimas? Kaip 
jiems rengti naudojami viešieji finansai? Koks yra viešųjų finansų ir privačių 
investicijų į darbuotojų rengimą santykis? Kokios žmogiškųjų išteklių ideologijos 
konkuruoja ekonomikos lauke? 

Kita tema būtų žmogiškųjų išteklių struktūros klausimas. Nesiliauja 
ginčas, kad visos švietimo sistemos pakopos rengia pernelyg daug socialinės ir 
humanitarinės sričių specialistų ir pernelyg mažai gamtos mokslų ir techninių 
disciplinų specialistų. 2005 m. atlikti tyrimai parodė, kad fizinių ir technologinių 
studijų sričių magistrai, kurie turėjo nuo vienų iki penkerių metų darbo pagal 
specialybę patirties, blogiausiai iš visų studijų sričių magistrų vertino savo padėtį 
darbo rinkoje profesinio pasirengimo ir profesinio funkcionalumo atžvilgiais. 
Būtent šie paklausiausių sričių magistrai, kurie pagal apibrėžimą yra aukščiausio 
rango specialistai, darbo rinkoje jautėsi nesaugiausiai (žr. Beresnevičiūtė, 
Poviliūnas 2007: 96–98). Kodėl taip yra? Kodėl tie specialistai, kurie biurokratų 
ir verslo požiūriu yra paklausiausi, labiau nei kitų sričių atstovai abejoja savo 
profesiniu pasirengimu? 

Kupinas intrigos socialinės prakseologijos požiūriu ir reformuojamas 
sveikatos priežiūros paslaugų laukas. Bendrosios praktikos gydytojo instituto 
įvedimas į sveikatos priežiūros sistemą ir pediatro instituto panaikinimas sujaukė 
susiklosčiusią profesinę hierarchiją bene konservatyviausioje medikų profesijoje. 
Be to, slaugą įtraukus į universitetines programas, neišvengiamai turėjo keistis 
medicinos priežiūros specialistus rengusių kolegijų programos. Visi šitie pokyčiai 
turėjo įtakos sveikatos priežiūros paslaugų laukui, kuriame vis didesnį vaidmenį 
atlieka ne tik farmacinės firmos, bet kartais farmacinių firmų remiamos pacientų 
organizacijos. Privačiųjų sveikatos priežiūros įstaigų plėtra ir jų santykiai su 
ligonių kasomis dar labiau komplikuoja sveikatos priežiūros paslaugų lauką. 

 Grįžti į turinį



32

profesinės veiklos lauko tyrimas

3. PRofesinės Veiklos TyRimo 
TRAnsfoRmAcijA

Turint omenyje profesijų sociologijos vystymąsi, reikėtų fiksuoti, kad 
profesijų sociologija Lietuvoje vis dar tūpčioja ties tipologine ir funkcionalistine 
problematika21. Didžiausią indėlį darbinių veiklų ar užsiėmimų tyrimo srityje 
sugeneravo Lietuvoje įgyvendintas LNKS projektas22. Šis projektas, kurį finansavo 
Europos Sąjungos struktūriniai fondai, iš karto buvo sumanytas kaip akademinės 
bendruomenės ir biurokratinės sistemos jungtinė veikla. LNKS projektas turėjo 
padėti pasirengti biurokratinės organizacijos, Nacionalinės kvalifikacijų tarnybos, 
įsteigimui. Projektas, pasitelkęs akademinę bendruomenę, kaip tik ir parengė 
biurokratams parankią profesijų tipologizavimo ir standartizavimo metodologiją 
ir metodiką. 

Lietuvos nacionalinę kvalifikacijų sistemą (toliau – LNKS) projektavusiuose 
dokumentuose profesinės veiklos tyrimas yra apibrėžiamas kaip integrali profesinės 
veiklos kvalifikacijų formavimo dalis. LNKS koncepcija profesinės veiklos 
tyrimus traktuoja kaip išimtinai taikomojo pobūdžio tyrimus: profesinės veiklos 
tyrėjai pagal LNKS projektuotojų parengtą metodiką tyrinėja profesinės veiklos 
lauką ir suteikia informacijos kvalifikacijas apibrėžiantiems ir nurodantiems, 
ką tyrinėti, specialistams, kokios kompetencijos ir kokie kvalifikacijos vienetai 
apibūdina vieną ar kitą profesinę veiklą. 

Toks koncepcijos ir tyrimo santykio traktavimas primena P. Bourdieu 
kritikuotą klasikinį T. Parsonso ir P. Lazarsfeldo mokslinio darbo socialinį 
pasidalijimą įkūnijančią „mokslinę“ bendrovę (žr. Bourdieu, Wacquant 2003 
[1992]: 279), kai socialinis teoretikas, LNKS atžvilgiu tai būtų kvalifikacijų 
sistemą projektuojantis socialinis mokslininkas, kuria teorinius modelius, o 
profesinės veiklos lauko tyrėjas, empirikas, remdamasis tais teoriniais modeliais, 
atlieka konkrečius tyrimus. 

Tačiau atliekant profesinės veiklos tyrimą, kurio objektas – profesinės veiklos 
pasaulis, šis tyrimas transformavosi į profesinės veiklos lauko tyrimą. Toks 
pokytis sufleruoja, kad jam didelės įtakos turėjo P. Bourdieu teorinės įžvalgos. 

21  Šis skyrius iš dalies parengtas remiantis straipsniu „Profesinės veiklos tyrimo transformacija“ (Poviliūnas 2010).
22 2005–2009 m. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendino 
projektą „Nacionalinės kvalifikacijų sistemos sukūrimas“. Pagrindinis projekto tikslas buvo sukurti vieningą 
kvalifikacijų sistemą, apimančią visus kvalifikacijų lygius, laiduojančią pereinamumą tarp lygių, užtikrinančią 
kvalifikacijų įgijimo būdų įvairovę, sudarančią galimybę lanksčiai reaguoti į besikeičiančios aplinkos reikalavimus. 
Projekto metu buvo parengtas nacionalinės kvalifikacijų sistemos modelis, parengti sąvadai kompetencijų, susijusių 
su statybos, viešbučių ir restoranų sektoriais, suformuota dirbančiųjų šiuose sektoriuose kvalifikacijų struktūra, 
parengta kvalifikacijų standartų formavimo tvarka, parengtas kvalifikacijų sistemos terminų žodynas ir monografija 
„Lietuvos kvalifikacijų sistema“.
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Tad reikėtų atsakyti į klausimus, kokie buvo numatyti profesinės veiklos tyrimai, 
kurių rezultatai turėjo padėti kurti LNKS, ir vaidmuo jų atlikėjams, kodėl ir kaip, 
atliekant šiuos tyrimus, keitėsi jų interpretacija ir vaidmuo. Kitaip tariant, reikėtų 
aptarti, kaip keitėsi profesinės veiklos lauko tyrimo metodologija ir metodika, 
pradėjus tyrimus. Kadangi profesinės veiklos lauko tyrimas savo atsiradimo ir 
funkcijų požiūriais yra susijęs su LNKS, vienas uždavinių – LNKS koncepcijos, 
užprogramavusius šiuos pokyčius, kritinis įvertinimas. LNKS kritinės analizės 
atspirties taškas – profesinės veiklos lauko tyrimo apibendrinimai, kuriuos kreipė 
iš P. Bourdieu sociologijos atėjusios lauko, habitus ir kapitalo rūšių idėjos. 

Profesinės veiklos tyrimus Lietuvoje suaktualino aptariamasis projektas, kurio 
tikslas buvo LNKS sukūrimas. LNKS numatė ne tik profesinės veiklos tyrimus 
(žr. Laužackas ir kt. 2007: 53–55). Buvo numatyti ir kvalifikaciniai reikalavimai 
profesinės veiklos tyrėjams: 1) ne mažesnė kaip penkerių metų profesinė patirtis 
tiriamos profesinės veiklos srityje; 2) patirtis veiklos tyrimų atlikimo srityje;  
3) gebėjimai, susiję su kvalifikacijų sistemos įgyvendinimu, tobulinimu ir plėtra (žr. 
Laužackas ir kt. 2007: 55). Atkreiptinas dėmesys, kad LNKS autoriai, apibrėždami 
kvalifikacinius reikalavimus tyrėjams, numatė ir penkerių metų profesinės 
veiklos patirtį, ir patirtį veiklos tyrimų srityje. Lietuvoje visus tris kvalifikacinius 
reikalavimus atitinkančių specialistų nebuvo, todėl šie kvalifikaciniai reikalavimai 
sudarė papildomų teorinių ir administracinių kliūčių įgyvendinti keletą projekte 
numatytų tikslų – profesinės veiklos tyrimą ir profesinių standartų rengimą. 

Tokie reikalavimai ne tik komplikavo profesinės veiklos tyrėjų grupės 
formavimą, bet ir iškėlė klausimų apie LNKS koncepciją. Pavyzdžiui, kodėl 
LNKS koncepcijoje modeliuojamas profesinės veiklos tyrimas, kurio atlikti, 
nepažeidus LNKS koncepcijoje suprojektuotų kvalifikacinių reikalavimų, 
buvo neįmanoma? Atrodo, nacionalinės kvalifikacijų sistemos autoriai daugiau 
rūpinosi pačios sistemos koherentiškumu, jos konceptualiu vieningumu, tyrimo 
integralumu visos koncepcijos atžvilgiu ir mažiau galvojo apie tai, kaip LNKS 
turėtų tapti veiksmingu viešosios politikos įrankiu, kuris padėtų efektyviau 
tvarkyti žmogiškuosius išteklius. Patys LNKS koncepcijos autoriai savo teorinių 
prioritetų atvirai nedeklaravo, todėl atsakyti į klausimus apie LNKS teorinius ir 
metodologinius pagrindus nėra paprasta. 

Todėl tik akademinė diskusija galėtų padėti identifikuoti tas teorines 
nuostatas, kurios nejučia galėjo įsitvirtinti LNKS pagrinduose. Be kitų dalykų, 
teorinių LNKS koncepcijos pagrindų rekonstrukciją komplikuoja tai, kad LNKS 
projektavo keli teoretikai, o į LNKS projekto įgyvendinimą įsitraukė kelios 
dešimtys specialistų, kurie dažniausiai grupėmis kartu parengė daugiau negu 10 
įvairių dokumentų, tarp kurių yra ne tik ataskaitų, metodikų, bet ir monografijų. 

Akademinės vadybos požiūriu LNKS projektas buvo labai sudėtingas. 
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Susipažinus su gausiais dokumentais, peršasi išvada, kad vis tik galima kalbėti 
apie vyraujančias šio projekto teorines tendencijas, nors projekto autoriams ir 
nepavyko iki galo išlaikyti teorinio ir metodologinio projekto koherentiškumo. 

LNKS koncepcijos analizę apibendrintų išvada, kad LNKS remiasi 
struktūralizmo prielaidomis, o kuriant LNKS numatytas profesinės veiklos 
tyrimo projektas yra artimiausias pozityvistinei metodologijai23. Ką galėtų reikšti 
teiginys, kad LNKS remiasi struktūralizmo prielaidomis? LNKS autoriai niekur 
nedeklaruoja, kad jie yra struktūralistai. Kitaip tariant, teigiant, kad LNKS 
autoriai yra struktūralistai, jie netiesiogiai kaltinami negebėjimu identifikuoti 
savo metodologinių principų arba metodologinės refleksijos stoka. Be to, 
struktūralizmo terminas socialiniuose moksluose apibūdina palyginti lokalią, 
daugiausia Prancūzijoje išplitusią tradiciją. Struktūralizmo kilmė dažniausiai 
siejama su prancūzų kalbotyrininko Ferdinando de Saussure’o koncepcija, kuri 
buvo suformuluota 1916 m. išleistame „Bendrosios kalbotyros įvade“ (žr. Saussure 
2000 [1916]), o suklestėjimas labiausiai siejamas su socialinio antropologo 
Claude’o Lévi-Strausso darbais (žr. Lévi-Strauss 1986, 1997, 2002). 

Tad kitas savaime suprantamas klausimas – kas galėtų sieti LNKS koncepciją 
su tokia jos požiūriu egzotiška ir tolima mokykla, kokia galėtų būti laikoma 
struktūralizmas socialiniuose moksluose? 

Struktūralizmo požiūriu bene svarbiausios yra dvi F. de Saussure’o kalbotyros 
idėjos: pirma, kalba turi savo autonominę struktūrą, antra, abstrakčios struktūros 
yra pirminės konkrečioje tikrovėje vykstančių reiškinių atžvilgiu. Pirmoji idėja 
rėmėsi dviejų ženklo komponentų, signifikanto ir signifikato, arba žymiklio ir 
žyminio, atskyrimu ir tuo, kad juos siejantį ryšį F. de Saussure’as laikė arbitraliu; 
antroji – kalbos (langue), kaip abstrakčios arba sinchroniškos sistemos, ir šnekos 
(parole), kaip konkretaus arba diachroniško kalbėjimo akto, dichotomija. 

Apie tai, kaip F. de Saussure’o kalbotyroje suformuluota kalbos, kaip 
autonomiškos ir sinchroninės sistemos, idėja rutuliojosi lingvistikoje ir išplito 
į socialinius mokslus, yra parašyta daug darbų. Pirmiausia C. Lévi-Strausso 
pastangomis autonomiškos, sinchroniškos ir pirminės jos konkrečių apraiškų 
atžvilgiu struktūros idėja buvo panaudota ir kitoms žmonių simbolinės sąveikos 
sistemoms (pavyzdžiui, mitų ir ritualų, giminystės ryšių, stebuklinių pasakų 
objektyvioms ir sinchroniškoms struktūroms) tyrinėti. 
23 Kokybiniams tyrimams daug dėmesio skyręs amerikiečių sociologas Egonas Guba sukūrė parankią tyrimo 
paradigmų klasifikaciją (žr. Guba 1990: 17–18). Jis išskyrė keturias pagrindines socialinių tyrimų paradigmas, kurios 
skiriasi savo ontologija (kokia yra „tikrovės“ prigimtis?), epistemologija (kokia yra tyrinėtojo ir tyrinėjamo objekto 
santykio prigimtis?) ir metodologija (kokiu būdu tyrinėtojas siekia žinojimo?). Tai pozityvizmas, postpozityvizmas, 
kritinė teorija ir konstruktyvizmas. Pozityvizmas remiasi objektyvios bei deterministinės tikrovės ontologija ir 
objektyvaus tyrimo galimybe, o jam oponuojantis konstruktyvizmas realybę traktuoja, kaip sąvokinį konstruktą, kurio 
atžvilgiu pati tikrovė yra reliatyvi. Tyrimas, konstruktyvizmo požiūriu, tiria įvairius egzistuojančius konstruktus. 
Remiantis Egono Gubos klasifikacija, LNKS būtų galima priskirti pozityvistinei paradigmai.
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„Ženklų sistema ir lingvistikoje, ir kituose moksluose yra privilegijuotas 
struktūrinės analizės objektas. Nes atskiras ženklas, tiksliau, jo jutimiškai 
suvokiama dalis – signifikantas, būdamas kažkieno kito pakaitalu ar reprezentantu, 
pats savaime nėra svarbus: kaip pakaitalas jis bet kada gali būti pakeistas kitu 
pakaitalu; pavyzdžiui, kalboje akustinius ženklus – garsus – pakeičia grafiniai 
ženklai – raidės. Esmiškai svarbiais laikomi ne ženklai, o ženklų tarpusavio 
santykiai, ar, kitaip tariant, vidinė ženklų sistemos struktūra. Tai suponuoja 
pamatinį struktūralizmo metodologinį principą, formuluojamą kaip metodologinis 
tarpelementinių santykių pirmumas elementų atžvilgiu“ (Gumauskaitė 2006: 113–
114).

LNKS apibrėžimas skamba taip: „Nacionalinė kvalifikacijų sistema apima 
šalies veiklos sistemos ir jos narių poreikius tenkinančių kvalifikacijų visumą, 
grindžiamą nacionalinės kvalifikacijų sandaros ir kuriamą bei palaikomą 
kvalifikacijų projektavimo <...>, kvalifikacijų įgijimo <...>, kvalifikacijų 
vertinimo ir pripažinimo, taip pat sistemos valdymo ir užtikrinimo procesais ir 
priemonėmis“ (Laužackas ir kt. 2007: 9). Šios visuotinės sistemos kvalifikacijas 
pagal sumanymą turėjo padėti projektuoti profesinės veiklos tyrimai ir profesinių 
standartų kūrimas. Tyrimo prielaidos yra grįstos principais, kurie primena 
struktūralizmo dichotomiją tarp idealios sinchroniškos sistemos (langue) bei 
diachroninių jos apraiškų (parole). 

Be to, visuotinės kvalifikacijų sistemos rekonstrukcijos lūkesčiais grįstą tyrimų 
programą realizuoti galima tik tokiu atveju, jei bus laikomasi struktūralistinės 
LNKS sampratos: būtų manoma, kad kvalifikacijų sistema iš esmės yra nekintanti, 
kaip sinchroniškos struktūros. Pati tyrimo ambicija – rekonstruoti visą kvalifikacijų 
sistemą in corpore – neatitinka paplitusių stereotipų apie šiuolaikinės darbo 
rinkos nepastovumą. Manant kitaip, t. y. laikant, kad žmogiškųjų išteklių rinka 
keičiasi greičiau, nei ją galima kiek ilgesniam laikui užfiksuoti į sinchroniškumą 
pretenduojančioje nacionalinėje kvalifikacijų sistemoje, be to, turint omenyje 
tyrimo mastą, profesinės veiklos tyrimas jo atlikimo požiūriu yra pernelyg 
ambicingas ir komplikuotas, o tyrimu gautų rezultatų relevantiškumo požiūriu – 
abejotinas. Tokias abejones netiesiogiai patvirtino palyginti nedidelis interesų 
grupių susidomėjimas LNKS projekto vykdymo laikotarpiu sukurtais statybos, 
viešbučių ir restoranų sektorių profesiniais standartais (žr. Poviliūnas ir kt. 2008).

Dar akivaizdžiau struktūralizmo principai pasireiškė LNKS koncepcijos 
dalyje, kurioje apibūdinama kvalifikacijos vieneto samprata (3.1 pav.). Deja, 
bet LNKS koncepcijos autoriai neaptarė prieš kelis dešimtmečius prasidėjusių ir 
nūnai tebevykstančių ginčų dėl kompetencijų interpretacijos (Bjørnåvold 2007–
2008; Bowden, Marton 1998; Parry 1996; Sandberg 2000; Stoof ir kt. 2002). 
LNKS koncepcijos autoriai rašo: „Kad darbuotojas gerai atliktų visus numatytus 
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uždavinius, jis turi būti kompetentingas, t. y. turi pasižymėti atitinkamomis 
pažintinėmis, funkcinėmis ir asmeninių sugebėjimų kombinacijomis – 
kvalifikacijos vienetais“ (Laužackas ir kt. 2007: 56). Kvalifikacijos vienetas 
yra minėtos visuotinės sistemos elementas, kuris gali būti sudarytas iš įvairaus 
skaičiaus funkcinių, pažintinių ir bendrųjų kompetencijų24, o kvalifikacijų vieneto 
turinį ir apimtį lemia veiklos uždaviniai. 

Funkcinės kompetencijos Pažintinės kompetencijos Bendrosios kompetencijos

Atlikimo reikalavimai 
(kriterijai) Ribos Lygmuo

3.1 pav. kvalifikacijos vienetas (laužackas ir kt. 2007: 56)

Kokia yra kvalifikacijų vienetų, kurie sudaryti iš funkcinių, pažintinių ir 
asmeninių kompetencijų, prigimtis, tarkim, sociologijos paradigmų požiūriu, 
LNKS koncepcijos autoriai neatsako. LNKS koncepcijos autoriai niekur aiškiai 
nepasako, ar kvalifikacijos vienetas yra socialinis faktas (faits sociaux) á la 
Durkheim, ar socialinė konvencija – tam tikras konstruktas. Tačiau šiokios tokios 
informacijos apie kvalifikacijų vieneto interpretaciją galima gauti iš jo tyrimo (gal 
neįsisąmoninto konstravimo?) procedūros aprašymo.

Apie kvalifikacijos vieneto tyrimo procedūrą LNKS koncepcijos autoriai 
rašo: „Visi iš profesinės veiklos tyrimo sudaryti veiklos aprašai yra sugrupuojami 
pagal konkrečius veiklos subsektorius, kiekvienam subsektoriui parengiamas 
optimizuotas visų veiklos uždavinių sąrašas, išbraukiant pasikartojančius 
uždavinius“ (Laužackas ir kt. 2007: 56). Po to veiklos uždaviniai suskirstomi pagal 
veiklos juos įgyvendinant charakteristikas. Skirtingoms veikloms reikalingos 
skirtingos kompetencijos, kurios ir išskiriamos profesinės veiklos tyrimu. Po to 
kompetencijos, kurios reikalingos kiekvienam uždaviniui atlikti, yra sujungiamos 
į kvalifikacijos vienetus.

24 „Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą darbą (užduotį) realioje ar imituojamoje veiklos situacijoje. 
Kompetenciją lemia mokantis ar studijuojant įgytos žinios, mokėjimai, įgūdžiai. Kompetencijos kokybiškumui 
įtakos turi darbuotojo sukaupta veiklos patirtis. Profesinio rengimo įstaigose įgytas kompetencijas patvirtina išduoti 
pažymėjimai, sertifikatai. Apibrėžtai platesnei veiklai (profesijai) reikalingos kompetencijos sudaro kvalifikaciją“ 
(Laužackas ir kt. 2007: 98).
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Turint omenyje tyrimo procedūrą, susidaro įspūdis, kad LNKS koncepcijoje 
yra užkoduota ambicija iš veiklos uždavinius atitinkančių kvalifikacijos vienetų 
sukurti visas kvalifikacijas arba, kalbant LNKS koncepcijos autorių terminais, 
visą profesinės veiklos pasaulį apimantį žemėlapį. Tokia ambicija, kaip ir anksčiau 
trumpai aptartas profesinės veiklos tyrimas, taip pat išreiškia lūkesčius, kuriuos 
būtų galima interpretuoti kaip labai artimas struktūralistinei tikrovės sampratai. 
Kvalifikacijos vienetas, kaip žymiklis (signifikantas), kartu su veiklos uždaviniu, 
kaip žyminiu (signifikatu), sudaro profesinės veiklos pasaulį (re)konstruojančios 
Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sistemos elementus, kuriuos būtų galima 
palyginti su žymiklį ir žyminį turinčiais kalbos ženklais. Tokių profesinę 
veiklą aprašančių klasifikacinių vienetų pavydžių galima rasti LNKS projektui 
priklausančiame leidinyje „Statybos, viešbučių ir restoranų sektorių profesiniai 
standartai“ (žr. Poviliūnas ir kt. 2008: 8–15, 132–135).

LNKS sukūrimą turėjo vainikuoti visuotinis, neprieštaringas ir darnus 
kvalifikacijų sąvadas, kuris turėjo būti sudėliotas iš kvalifikacijos vienetų, 
atspindinčių visų profesinių veiklų uždavinius. Akivaizdu, kad puoselėjant šio 
sąvado idėją didelę įtaką padarė nuostatos, kurios, kaip jau buvo minėta, yra 
artimos struktūralizmo teoriniams principams. Abu teiginiai, kad LNKS autoriai 
savo metodologinių principų neidentifikavo iki galo ir kad LNKS pagrinduose esti 
išreikštų struktūralizmo elementų, yra diskusiniai, todėl norėtųsi sulaukti LNKS 
autorių atsakymo į šią geranorišką akademinę „provokaciją“, ką jie mano apie 
tokią LNKS koncepcijos interpretaciją.

Profesinės veiklos tyrimo alternatyva, kuri buvo pavadinta profesinės veiklos 
lauko tyrimu, radosi iš stichiškos paties tyrimo ir P. Bourdieu sociologijos, kuriai 
profesinės veiklos tyrimo požiūriu labiau tiktų paties P. Bourdieu vartotas jo 
sociologijos kaip prakseologijos apibūdinimas, samplaikos. Tai, kad tyrinėjama ne 
tiek profesinė veikla ir profesinės veiklos pasaulis, kiek profesinės veiklos laukas, 
nėra tik formali duoklė P. Bourdieu sociologijai. Būtent P. Bourdieu prakseologija, 
interpretuojanti pozicijas lauke kaip skirtingus habitus, kurie reiškiasi tam tikromis 
praktikomis (praxis), taigi ir profesinės veiklos praktikomis, padėjo įveikti tyrimą 
stingdžiusias klasikinio struktūralizmo dichotomijas.

Dėl P. Bourdieu teorijos įtakos profesinės veiklos tyrimas tapo profesinės 
veiklos lauko tyrimu. Kadangi „mąstyti lauko požiūriu reiškia mąstyti santykių 
požiūriu, reliacionistiškai“ (Bourdieu, Wacquant 2003 [1992]: 130), universalistinė 
viso profesinės veiklos pasaulio ištyrimo programa subyrėjo į atskirų profesinės 
veiklos laukų ir juose lokalizuotų profesinių praktikų, arba profesinių habitus, 
ir santykių tarp jų, kurie priklauso nuo disponuojamo ir profesiniam habitus 
relevantiško kapitalo, tyrimus.

Kitas svarbus P. Bourdieu imperatyvas yra susijęs su jo teorinių sąvokų 
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vartojimu. P. Bourdieu ne kartą perspėjęs, kad kalba yra linkusi substancionalizuoti 
tikrovę, todėl P. Bourdieu nuolat pabrėždavo, kad jo teorinės sąvokos, kaip 
tikrovės analizės instrumentai, yra glaudžiai susijusios su empirine lauko analize. 
Jo nuomone, sąvokoms funkciją arba turinį suteikia ne abstrakti sistema, bet 
konkretaus lauko analizė. „Kalbant tiksliau, tai nuolatinis priminimas, kad sąvokos 
apibrėžiamos tik sistemos požiūriu ir turi empiriškai funkcionuoti kaip sistema“ 
(Bourdieu, Wacquant 2003 [1992]: 129).

Grįžtant prie F. de Saussure’o suformuluoto skirtumo tarp langue ir parole 
P. Bourdieu prakseologijai apibūdinti, matyt, būtų galima teigti, kad P. Bourdieu 
siūlo atsisakyti langue ir parole dichotomijos ir imtis konkrečios kalbinės 
praktikos analizės lauko arba santykių tarp pozicijų lauke, kitaip dispozicijų arba 
habitus, atžvilgiu. „Tie, kurie kalbą laiko analizės objektu, užuot vartoję ją tam, 
kad mąstytų ir kalbėtų, priversti suvokti kalbą kaip logos, o ne kaip praktiką, kaip 
„nevartojamą kalbą“, kurios paskirtis būti analizuojamai. <...> Taip nagrinėjant 
nuslopinamos kasdienėje kalbos vartosenoje slypinčios funkcijos“ (Bourdieu, 
Wacquant 2003 [1992]: 181). Tokia intelektualistinė kalbą, kaip analizės objektą, 
nuo šnekėjimo atskirianti teorija konkretų šnekėjimą paverčia geresniu arba 
blogesniu kalbos realizavimu.

Žvelgiant iš tokios intelektualistinės pozicijos, kuri grįsta idealios sistemos ir 
jos dalinio realizavimo dichotomija, LNKS galėtų būti laikoma kalbai analogiška 
idealia sistema, kuri aprašoma pasitelkus kvalifikacijos vienetus, o konkreti 
profesinė veikla tokiu atveju tebūtų geresnis arba blogesnis LNKS aprašytos 
profesinės veiklos įgyvendinimas. Profesinės veiklos pasaulį ir jo elementus, 
kvalifikacijos vienetus, turėtų atskleisti objektyvus profesinės veiklos tyrimas, 
kurį turėtų atlikti objektyviais tyrimo metodais disponuojantys profesinės veiklos 
tyrėjai.

Tačiau šią konceptualią idilę sugriauna socialinė prakseologija, kurios 
požiūriu profesinės veiklos lauke koegzistuoja įvairios profesinės praktikos, taigi 
ir įvairios kvalifikacijos; dalies jų dominavimą profesinės veiklos lauke lemia 
disponuojamas simbolinis kapitalas. Socialinės prakseologijos požiūriu profesinės 
veiklos laukas yra dažniausiai nereflektuotų profesinės veiklos praktikų ir jų 
santykių įvairovė, todėl profesinės veiklos lauko tyrimas turėtų imtis profesinės 
veiklos lauke išsidėsčiusių praktikų (profesinių habitus) refleksijos ir jų tarpusavio 
santykių tyrimo. Atliekant tokią refleksiją svarbus vaidmuo tenka ne tik profesinės 
veiklos tyrėjams, bet ir profesinės veiklos patirtį gebantiems reflektuoti savo srities 
specialistams. Todėl būtina sėkmingo profesinio veiklos lauko tyrimo prielaida yra 
ypatingų tyrėjų grupių, būtent tyrėjų dalykininkų ir tyrėjų darbdavių, dalyvavimas 
profesinės veiklos lauko tyrimuose.
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4. PRofesinės Veiklos lAuko TyRimo, ATlikTo 
VykDAnT ecTs PRojekTĄ, PAGRinDiniAi 

meToDoloGiniAi AsPekTAi

Kaip jau buvo minėta, platesnių profesinės veiklos lauko tyrimų pradžią 
Lietuvoje paskatino 2005–2009 m. įgyvendintas LNKS projektas. Savo ruožtu, 
vykdant LNKS ir ECTS projektus atliekamų profesinės veiklos tyrimų jungtimi 
tapo ne bendra tyrimo metodologija, bet tyrėjai, kurie dalyvavimo LNKS projekte 
patirtį ir žinojimą atsinešė į ECTS projektą. 4.1 paveiksle pateikiame LNKS ir 
ECTS projektų bendrąsias schemas.

Dokumentų analizė

Įmonių ir vietos 
lygmens ekspertų 

apklausa (kokybiniai iš 
dalies struktūrinti 

interviu)

Įmonių ekspertų ir 
švietimo įstaigų atstovų 

grupinės diskusijos 

Pradiniai kvalifikacijų 
aprašai (veiklos tikslas, 
uždaviniai, funkcinės, 
pažintinės, bendrosios 

kompetencijos)

Patikslinti  kvalifikacijų 
aprašai (veiklos tikslas, 
uždaviniai, funkcinės, 
pažintinės, bendrosios 

kompetencijos)

Patikslinti, pagal lygius 
sustruktūrinti 

kvalifikacijų aprašai 
(profesiniai standartai)

Bendroji LNKS profesinės veiklos tyrimo schema

Bendroji ECTS profesinės veiklos tyrimo schema

Dokumentų analizė
Studijų programų 
rengėjų ir “Tuning” 

ekspertų konsultacijos

Pradiniai dalykinių ir 
bendrųjų kompetencijų 

sąrašai

Patikslinti dalykinių ir 
bendrųjų kompetencijų 

sąrašai

Socialinių dalininkų 
įvertinti dalykinių ir 

bendrųjų kompetencijų 
sąrašai

Darbdavių ir studijų 
programų absolventų 

apklausos  

4.1 pav. bendroji lnks ir ects projektų schema

„ „
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Perėjimas nuo LNKS prie profesinės veiklos tyrimų, atliktų ECTS projekto 
įgyvendinimo laikotarpiu, buvo svarbus ir padėjo aiškintis profesinės veiklos lauko 
sampratą ir tame lauke egzistuojančių galių santykius. Reikėtų trumpai prisiminti 
LNKS profesinės veiklos tyrimus ir profesinių standartų rengimą. Parengus 
statybos, viešbučių ir restoranų sektorių profesinius standartus, buvo organizuotas 
jų įvertinimas, dalyvavo interesų grupių (darbdavių, profesinio rengimo įstaigų, 
profesinių grupių) atstovai. Pirmiausia išplatinti klausimynai, po to surinktos 
medžiagos pagrindu buvo organizuotos diskusijos. 

Viešbučių ir restoranų sektoriaus atstovai teigiamai įvertino profesinių standartų 
struktūrą. Vertindami parengtų profesinių standartų naudą įvairioms interesų 
grupėms, viešbučių ir restoranų sektoriaus atstovai sutarė, kad didžiausią naudą iš 
profesinių standartų turėtų gauti švietimo ir profesinio rengimo institucijos, kurios 
gaus aiškius orientyrus, kaip reikėtų sudaryti profesinio rengimo programas. 
Diskusijos dalyvių nuomone, profesiniai standartai gali padėti profesinių sąjungų 
ar darbuotojų organizacijų atstovams derantis su darbdaviais. Santykinai mažesnę 
profesinių standartų naudą diskusijos dalyviai numatė darbuotojams planuojant savo 
kvalifikacijos tobulinimą, karjerą ir įmonėms (darbdaviams) valdant žmonių išteklius. 

Vertindami profesinių standartų naudą diskusijos dalyvių atstovaujamoms 
institucijoms, diskusijos dalyviai teigė, kad profesiniai standartai yra naudingi jau 
dabar, bet ateityje jie galėtų būti dar naudingesni. Ši įtampa tarp dabarties ir ateities 
sufleruoja klausimą, kas, diskusijos dalyvių nuomone, turėtų pasikeisti, kad profesiniai 
standartai ateityje taptų naudingesni? Kalbant apie naudą ateityje, netiesiogiai 
nurodomi tie kontekstai, kurie yra nepalankūs profesinių standartų koncepcijai. Be 
to, dabarties, kai profesiniai standartai yra mažiau naudingi, nei galėtų būti, ir ateities, 
kada jie taps naudingesni, priešprieša atspindi diskusijų dalyvių abejones dėl profesinių 
standartų funkcionalumo. Šių abejonių tikrai nepamiršime ir aptarsime kiek vėliau. 

Diskusijos dalyviai atkreipė dėmesį, kad profesiniai standartai labai 
reikalingi rengiant profesinio mokymo programas, standartus. Profesinių standartų 
atsiradimas turėtų pagerinti pareigybinius aprašymus ir sumažinti darbdavių 
galimybes piktnaudžiauti pareigybiniais aprašymais – darbdavių ir darbuotojų 
santykiai taptų skaidresni. 

Atsakydami į klausimą, kokios interesų grupės, institucijos turėtų padėti 
tobulinti profesinius standartus, viešbučių ir restoranų sektoriaus ekspertai 
pirmenybę teikė atitinkamos srities specialistams (profesionalams) ir švietimo 
institucijoms. Svarbus vaidmuo paskirtas darbdavių organizacijoms, įmonėms 
bei įvairioms kompetentingoms valstybinėms institucijoms. Santykinai mažesnį, 
nors vis tik svarbų vaidmenį diskusijos dalyviai suteikė profesinėms sąjungoms ar 
kitoms darbuotojų interesams atstovaujančioms organizacijoms. 

Didesnės dalies viešbučių ir restoranų sektoriaus ekspertų nuomone, 
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profesiniai standartai turėtų būti atnaujinami kas ketverius ar penkerius metus. 
Tobulinant parengtus profesinius standartus siūloma įtraukti daugiau ekspertų. 
Taip pat būtina atsižvelgti į užsienio patirtį. Standartai turi būti tobulinami 
atsižvelgiant į naujas technologijas, patirtis.

Statybų sektoriui atstovavo ir apie profesinius standartus diskutavo valstybės 
institucijų, darbdavių organizacijų, profesinio rengimo, profesinių sąjungų 
atstovai. Iš esmės diskusijos dalyviai gerai įvertino profesinio standarto struktūrą 
ir rengėjų kvalifikaciją. 

Vertindami didžiausią parengtų profesinių standartų naudą įvairioms interesų 
grupėms, statybų sektoriaus atstovai pažymėjo, kad šiais standartais remtųsi švietimo 
institucijos, rengdamos mokymo programas, jie padėtų įmonėms (darbdaviams) 
valdyti žmonių išteklius, profesinėms sąjungoms ar darbuotojų organizacijoms 
palengvintų derybas su darbdaviais. Santykinai mažesnės naudos galėtų tikėtis 
darbuotojai, planuodami savo kvalifikacijos tobulinimą ir profesinę karjerą.

Vertinant profesinio standarto naudą respondentų atstovaujamai institucijai, 
statybų sektoriaus ekspertų nuomonės išskyrė: dalis diskusijos dalyvių teigė, kad 
standartai yra labai naudingi, dalis, kaip ir pirmojoje diskusijų grupėje, teigė, 
kad tikroji standartų nauda turėtų paaiškėti ateityje. Diskutuojant apie standartų 
naudą, buvo suformuluoti tokie teiginiai: profesiniai standartai motyvuos 
tobulinti kvalifikaciją ir skatins darbuotojus siekti aukštesnio kvalifikacijų lygio; 
profesiniai standartai turėtų prisidėti prie profesinės tapatybės formavimosi, 
o profesinės veiklos susisteminimas turėtų būti ypač naudingas darbdaviams; 
parengti profesiniai standartai suteiks informacijos žmogiškųjų išteklių vystymo 
programoms, taip pat gali būti reikšmingas šaltinis profesijų ir kvalifikacijų bei 
profesinio rengimo tyrimams. Potencialią standartų naudą mažina tai, kad iki šiol 
nėra sukurta profesinės veiklos reglamentavimo ir standartizavimo sistema. 

Diskusijos dalyviai siūlė, kaip reikėtų tobulinti standartų rengimą. Jų 
nuomone, reikėtų glaudžiau ir efektyviau bendradarbiauti su tiesioginiais aukštos 
kvalifikacijos darbų vadovais, profesinio rengimo atstovais, vadovautis trišaliu 
principu. Diskusijoje buvo pažymėta, kad tobulinant profesinius standartus 
pirmiausia reikėtų aktyviau įtraukti specialistus (jų žodžiais, profesionalus) 
ir darbdavių organizacijas. Ne mažiau svarbiais standartų rengimo dalyviais 
diskusijos dalyviai laikė švietimo ir kompetentingas valstybines institucijas. 
Santykinai mažesnis vaidmuo buvo paskirtas profesinėms sąjungoms ar kitoms 
darbuotojų interesams atstovaujančioms organizacijoms.

Abiejų grupių diskusijas apie nacionalinių standartų vertinimą apibendrinti 
galima taip:

• Diskusijos dalyviai teigiamai vertino profesinių standartų formą, turinį ir 
rengėjų kvalifikaciją. Diskusijos dalyvių nuomone, daugiausia naudos iš 
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parengtų profesinių standartų turėtų gauti mokymo programas rengiančios 
švietimo institucijos, kiek mažiau naudos turėtų gauti įmonės ir darbdaviai, 
valdydami savo žmonių išteklius, iš profesinių standartų gautų naudos ir 
profesinės sąjungos bei darbuotojų organizacijos, kurios galėtų naudotis 
profesiniais standartais derybose su darbdaviais ar darbuotojais diskutuodamos 
dėl kvalifikacijos tobulinimo ar profesinės karjeros galimybių.

• Didesnė dalis diskusijos dalyvių, vertindami profesinių standartų naudą jų 
atstovaujamai institucijai, teigė, kad profesinių standartų potencialas turėtų 
atsiskleisti ateityje, kai bus sutvarkyta teisinė bazė ir tobulės darbo organizavimo 
kultūra. Kitaip tariant, profesiniai standartai prisideda prie darbo organizavimo 
kultūros plėtros. Šią nuomonę galima interpretuoti ir kitaip: šiuo metu profesiniai 
standartai nėra reikalingi. Tokią interpretaciją patvirtina parengtų profesinių 
standartų likimas, iš esmės darbo rinkos atstovai jais nesusidomėjo.

• Diskusijos dalyviai sutiko, kad turėtų būti tobulinama profesinių standartų 
struktūra bei rengimo procedūra, į standartų rengimą reikėtų įtraukti daugiau 
ekspertų ir interesų grupių atstovų, be to, turėtų būti įvertinta, kaip sekasi 
įgyvendinti standartus profesinės veiklos pasaulyje, apie profesinius standartus 
reikėtų informuoti ir platesnę visuomenę. Abi grupės sutarė, kad profesiniai 
standartai turėtų būti atnaujinami kas ketverius ar penkerius metus. 

Diskusijos dalyviai suformulavo pluoštą rekomendacijų, kurias kartu ir 
pakomentuosime. 

• Pirmoji rekomendacija buvo susijusi su interesų grupių atstovų įtraukimu. 
Diskusijos dalyviai rekomendavo rasti teisinių priemonių, kurios priverstų, 
rengiant profesinius standartus, dalyvauti interesų grupių atstovus. Manytume, 
kad ši rekomendacija yra informatyvi kitu aspektu. Ji rodo, kad diskusijų 
dalyviai abejoja, jog interesų grupių atstovai gali tik patys, niekieno 
neskatinami, susidomėti profesiniais standartais.

• Mūsų analizuojamos problematikos požiūriu svarbu, kad diskusijų dalyviai 
profesinių standartų naudą sieja su teisiniu reglamentavimu. Diskusijų dalyviai 
sutarė, kad profesiniai standartai turėtų tapti teisės aktais, kurie reglamentuotų 
švietimo ir profesinio mokymo įstaigų profesinio rengimo programas. Kitaip 
tariant, profesiniai standartai turėtų tapti socialinės kontrolės įrankiu, kuriuo 
profesinės veiklos lauko atstovai galėtų kontroliuoti švietimo ir profesinio 
rengimo įstaigų mokymo programas. Toks, matyt, turėtų būti atsakymas į 
klausimą, kas turėtų ateityje pasikeisti, kad profesiniai standartai taptų tokie 
naudingi, kokie tik galėtų būti.

• Kita diskusijos dalyvių rekomendacija patvirtina, kad diskusijos dalyviai 
profesinių standartų diegimą susiejo su socialinės kontrolės funkcija ir 
profesinių standartų naudą pirmiausia vertino socialinės kontrolės funkcijos 
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požiūriu. Diskusijos dalyviai pasiūlė į interesų grupių informavimo apie 
profesinius standartus kampaniją įtraukti aukštus valstybės pareigūnus ir 
stambaus verslo atstovus, kitaip tariant, tą profesinės veiklos lauko agentūrą, 
kuri disponuoja simboliniu kapitalu.  

• Be to, diskusijų dalyviai sutarė, kad profesinių standartų rengėjus reikėtų 
pakankamai finansuoti: patyrę verslininkai, kurie galėtų konstruktyviai 
dalyvauti rengiant profesinius standartus, turėtų dalytis savo patirtimi, kurią 
sukaupė kurdami bei plėtodami verslą, ir taip prarastų sukauptą konkurencinį 
pranašumą; tokia patirtis brangiai kainuoja, todėl patyrusių ekspertų 
dalyvavimas turėtų būti deramai atlygintas.  

• Rengiant profesinius standartus labai svarbu, kad formuotųsi ekspertų, kurie 
užsiima šia veikla, profesinė ir simbolinė tapatybė, t. y. ekspertai, padedantys 
rengti standartus, jaustųsi svarbūs ir pripažinti. Tai yra viena profesinių standartų 
kokybės prielaidų. Todėl reikėtų siekti, kad įsitraukimas į profesinių standartų 
rengimą taptų prestižine darbdavių, profesinių asociacijų, švietimo institucijų 
atstovų veikla. Be to, reikėtų kuo efektyviau organizuoti profesinių standartų 
rengėjų mokymus. Mokymo ašis turėtų būti praktinis mokymas, naudojant kuo 
daugiau konkrečių pavyzdžių. 

• Diskusijos dalyviai atkreipė dėmesį į pasitikėjimo tarp interesų grupių 
stiprinimą. Diskusijos dalyvių nuomone, į profesinių standartų rengimo, 
aprobavimo ir įteisinimo procesą turėtų įsitraukti daugiau ir įvairesnių šakinių 
organizacijų, profesinių sąjungų. Šakinių organizacijų dalyvavimas mažintų 
darbdavių nepasitikėjimą ir paskatintų darbdavių organizacijų atstovus 
aktyviau įsitraukti į profesinių standartų rengimą.

Diskusijoje buvo išvardytos tokios veiksmingo profesinių standartų 
funkcionavimo prielaidos:

1. Turint omenyje, kad profesinio standarto taikymas reikalauja tam tikrų žinių ir 
gebėjimų, būtina konsultuoti tikslines profesinio standarto naudotojų grupes, 
kad visi suinteresuoti asmenys ar grupės gebėtų naudotis tais standartais, žinotų, 
kaip pasiekti jų atitiktį, žinotų jų teikiamą naudą ir galimybes, galėtų praktiškai 
jomis pasinaudoti. Tokio pobūdžio standartų socialinis aprobavimo procesas yra 
esminė parengtų ir įteisintų standartų veiksmingo funkcionavimo prielaida, kad 
jie netaptų dar vienu biurokratiniu dokumentu. 

2. Kadangi standartuose yra specifinių terminų, reikėtų parengti skirtingoms 
tikslinėms grupėms pritaikytus profesinių standartų aprašus: ekspertams – 
išsamesni ir sudėtingesni aprašai, darbuotojams – paprastesni.

3. Siekiant pernelyg didelio profesinių standartų koherentiškumo, jie gali 
iškreipti darbo rinkos įvairovę. Dažnai mažesnių įmonių darbuotojai turi kelias 
kvalifikacijas. Jei profesiniai standartai bus rengiami remiantis tik didesnių 
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įmonių, kuriose darbo organizavimas remiasi siauresnėmis kvalifikacijomis, 
nukentės mažesnės įmonės. Eilinį kartą susiduriame su stipresnių dominavimu. 
Tačiau, diskusijos dalyvių nuomone, kvalifikacijos vienetai, iš kurių yra sudaryta 
kvalifikacija, gali apimti įvairias kompetencijų kombinacijas, ir tai sudaro 
galimybę identifikuoti įvairesnius profesinius standartus. Profesinius standartus 
reikia nuolat atnaujinti, nes darbo rinka kinta. Diskusijų dalyviai rekomendavo 
nacionalinių profesinių standartų rengimo metodikoje aiškiai apibrėžti 
atitinkamų sektorių ekspertų, kurie dalyvautų profesinio standarto rengimo 
grupėje, atrankos kriterijus. Atsižvelgiant, kad skirtingo dydžio įmonių poreikiai 
skirtingos kvalifikacijos darbuotojams skiriasi, būtų svarbu metodikoje nurodyti, 
kokiu santykiu skirtingo dydžio įmonės turi būti atstovaujamos atitinkamo 
profesinio standarto rengimo grupėje.

4. Profesiniai standartai turi būti optimaliai parengti mokymui. Kitaip mokymas 
nebus efektyvus ir brangiai kainuos. Todėl, diskusijos dalyvių nuomone, 
rengiant standartus turi būti visiškai aišku, kaip kvalifikacija bus suteikiama 
švietimo ir profesinio rengimo įstaigose. Diskusijos dalyviai minėjo modulinį 
mokymosi modelį, kuris atitiktų profesinius standartus ir kvalifikacijų lygius. 
Švietimo įstaiga turėtų išduoti pažymėjimą, kad žmogus įgijo tam tikrą 
kvalifikacijų dalį, pavyzdžiui, II lygio mūrininko kvalifikacijas; įgijęs III 
lygio kvalifikacijas mūrininkas turi mokėti ir žinoti tą patį kaip ir turintis II 
lygio kvalifikacijas, be to, dar turėti ir savo kvalifikacijų lygį atitinkančias 
kompetencijas ir t. t.

Atliekant LNKS tyrimus, rengiant profesinius standartus, pristatant įvairiose 
auditorijose tyrimų rezultatus ir parengtus profesinius standartus, teko susidurti su 
profesinės veiklos specialistų nuomonėmis, jog žemesnės kvalifikacijos profesijos 
skiriasi nuo aukštesnės kvalifikacijos specialistų veiklos tuo, kad žemesnės 
kvalifikacijos profesinė veikla yra paprasčiau standartizuojama. Profesinės veiklos 
specialistai tarsi sutarė, kad LNKS projekto metu sukurta profesinės veiklos tyrimo 
ir profesinių standartų rengimo metodika labiau tinka žemesniems – nuo I iki IV – 
kvalifikacijų lygiams aprašyti. Kuo žemesnis kvalifikacijų lygis, tuo lengviau jis 
gali būti standartizuojamas, ir, atvirkščiai – kuo aukštesnis kvalifikacijų lygis, tuo 
sunkiau veiklą subrukti į profesinius standartus.

Kaip jau buvo minėta 3 skyriuje, LNKS projekto metodologija buvo artimesnė 
struktūrinio funkcionalizmo ir tipologiniam požiūriui. Taip traktuojant profesinės 
veiklos pasaulį, tarytum remiamasi prielaida, kad profesinės veiklos pasaulis yra 
sudarytas iš įvairiai susigrupavusių santykinai nekintančių kvalifikacijos vienetų, 
kuriuos reikia išskirti ir aprašyti. Tikrovės objektyvistinės analizės rezultatai kaip 
tik ir yra tie kvalifikacijos vienetai, kurie savo ruožtu tampa profesinių standartų 
elementais. Savo ruožtu, aukštesnės kvalifikacijos specialistų, turinčių aukštąjį 
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išsilavinimą, profesinė veikla arba nepasiduoda standartizavimui, arba tai atlikti 
yra išskirtinai sunku. 

Remiantis LNKS projekto dokumentų ir mūsų tyrimų analize, būtų galima 
teigti, kad Lietuvos profesinės veiklos lauke dominuoja nuomonė, jog, lipant 
kvalifikacijų laiptais aukštyn, standartizuoti profesinę veiklą tampa vis sunkiau. 
Būtų galima netgi teigti, kad kritinis taškas yra tarp III ir IV kvalifikacijų lygių (žr. 
4.1 lentelę). I–III kvalifikacijų lygiams priklausanti profesinė veikla yra lengviau 
standartizuojama, IV–V kvalifikacijų lygiams priklausanti profesinė veikla – 
sunkiau, o VI–VIII kvalifikacijų lygių veikla apskritai nebestandartizuojama. 

Atidžiau paskaičius kvalifikacijų lygių aprašymą aiškėja, kad pats aprašymas 
sufleruoja, ką būtų galima standartizuoti. Pavyzdžiui, III lygio kvalifikacija 
„skirta veiklai, susidedančiai iš veiksmų ir operacijų siaurose technologijų ar (ir) 
organizavimo srityse. Veikla gali apimti kelis ir daugiau specializuotų profesinės 
veiklos uždavinių, kuriems reikia pritaikyti gerai žinomus ir išbandytus sprendimus“. 
IV kvalifikacijų lygis skiriasi tuo, kad veiksmai ir operacijos atliekamos plačiose, o 
ne siaurose technologijų ir organizavimo srityse, veikla atliekama savarankiškai, o 
ne prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir pan. 

Kai rengėme profesinius standartus, daugiausia informacijos apie įvairias 
žemesnių kvalifikacijų lygių kompetencijas gavome ne iš tuos darbus dirbančių 
darbininkų, bet iš darbuotojų, kurie jiems vadovauja, skirsto darbus žemesnės 
kvalifikacijos darbininkams, padalija pagal nuveiktus darbus gautą atlyginimą ir 
pan. Kitaip tariant, žemiausių kvalifikacijų darbininkai yra tarytum nebylūs, jie, 
kalbant sociologijos terminais, negali adekvačiai, t. y. taip, kaip reikalauja tyrimas, 
verbalizuoti savo veiklos. Jų profesinę veiklą sociologinio tyrimo metodikos 
požiūriu būtų buvę geriau atidžiai stebėti ir protokoluoti, dar geriau – filmuoti, o 
tokiais būdais surinktą medžiagą žingsnis po žingsnio rekonstruoti. 

4.1 lentelė. kvalifikacijų lygių aprašymai (vŽ 2011a)

I

Kompetencija orientuota į veiklą, kurią sudaro elementarūs, pagalbiniai veiksmai ir opera-
cijos, būdingi daugeliui darbų. Atliekant veiklą gebama pritaikyti pagrindinio bendrojo iš-
silavinimo reikalavimus atitinkančias žinias.
Veiklai atlikti reikalinga priežiūra, vadovavimas ir pagalba. 
Veiklą sudarantys elementarūs veiksmai ir operacijos yra pastovūs ir nuolat besikartojantys.

II

Kvalifikacija skirta veiklai, susidedančiai iš vieno ar kelių specializuotų veiksmų ar ope-
racijų. Atliekant veiklą gebama pritaikyti pagrindines profesines žinias, būdingas vykdo-
mai veiklai.
Veiklos aplinka yra aiški, veikla atliekama pagal detalias instrukcijas, kai kuriais atvejais 
būtina intensyvi kvalifikuoto darbuotojo priežiūra ir vadovavimas. 
Veiklą sudarančios situacijos, veiksmų ir operacijų kombinacijos yra pastovios.
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III

Kvalifikacija skirta veiklai, susidedančiai iš veiksmų ir operacijų siaurose technologijų ar 
(ir) organizavimo srityse. Veikla gali apimti kelis ir daugiau specializuotų profesinės vei-
klos uždavinių, kuriems reikia pritaikyti gerai žinomus ir išbandytus sprendimus. Atliekant 
veiklą gebama pritaikyti būdingas vykdomai veiklai profesines žinias.
Veikla atliekama iš dalies prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ar savarankiškai, 
esant išorinei atlikimo kokybės kontrolei.
Veiklos aplinka gali reikalauti gebėjimo prisitaikyti prie paprastų pokyčių darbo vietoje. 

iv

Kvalifikacija skirta veiklai, susidedančiai iš veiksmų ir operacijų palyginti plačiose tech-
nologijų ir organizavimo srityse. Veikla atliekama vykdant keletą ir daugiau specializuotų 
veiklos uždavinių, kurių galimi sprendimai ne visada išbandyti ir žinomi. Atliekant veiklą 
gebama pritaikyti faktines ir teorines profesines žinias, būdingas plačiam kontekstui, susi-
jusiam su veiklos sritimi. 
Veikla atliekama savarankiškai, darbuotojui vadovaujantis nustatytomis atlikimo instrukci-
jomis ir užtikrinant veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę. Kvalifikacija leidžia pri-
žiūrėti ir perduoti profesinės veiklos įgūdžius žemesnės kvalifikacijos darbuotojams. 
Veiklos aplinka reikalauja gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių darbo vietoje, kuriuos sąlygo-
ja technologijų ir darbo organizavimo kaita.

v

Kvalifikacija skirta veiklai, pasižyminčiai kompleksišku veiklos uždavinių derinimu skir-
tingose veiklos srityse. Veikla apima žemesnės kvalifikacijos darbuotojų kompetencijų ver-
tinimą ir mokymą. Veikla reikalauja derinti išsamias veiklos srities žinias su bendrosio-
mis žiniomis, sprendžiant įvairias specializuotas veiklos užduotis keliose skirtingose vei-
klos srityse. 
Darbuotojas atlieka veiklą savarankiškai, jos priežiūra apsiriboja tik rezultatų įvertinimu. 
Veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos darbuotojas, dažnai suteikdamas vei-
klos atlikėjui galimybes pasirinkti šių uždavinių sprendimo būdus ir priemones. Darbuoto-
jas vadovauja žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklai, planuoja ir skirsto veiklos užduo-
tis, prižiūri veiklos atlikimą, konsultuoja ir tikrina veiklos atlikimo kokybę. 
Veiklos technologiniai ir organizaciniai reikalavimai ir jos aplinka nuolat kinta, pokyčiai 
dažnai nenuspėjami ir gali būti susiję su naujomis veiklos sritimis.

vi

Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Spren-
džiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir 
metodai. Todėl veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias teorines žinias, pagrįstas nau-
jų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais arba būtinas įvairioms naujovėms įdiegti. 
Veikla atliekama savarankiškai, pasirenkant uždavinių atlikimo būdus ir organizuojant ati-
tinkamų žmonių darbą iškeltiems uždaviniams atlikti. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima 
gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo vei-
klos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą at-
sižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią pro-
jektinę veiklą.
Veiklos aplinka reikalauja gebėjimo prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų 
pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga konkrečioje profesinėje srityje. 
Kvalifikacija leidžia patobulinti ir praplėsti profesinės srities žinias ir patiems įvertinus 
savo veiklą mokytis savarankiškai (plėtoti pažintines kompetencijas), kaip to reikalauja 
profesinės veiklos kintamumas.
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vii

Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, susidedančiai iš įvairių tarpusavyje susijusių uždavi-
nių, kurie gali apimti keleto giminingų profesinių veiklų sritis. Todėl veiklos atlikimas rei-
kalauja ekspertinio naujausių žinių profesinės veiklos ir jai artimose ar giminingose srityse 
vertinimo ir pritaikymo, naujų faktų atradimo atliekant taikomuosius profesinės veiklos ty-
rimus, kūrybiško teorinių žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų taikymo. 
Veikla atliekama savarankiškai nustatant atitinkamos veiklos srities uždavinius, priimant 
savarankiškus sprendimus, orientuotus į veiklos tobulinimą ir gerinimą. Veiklai būdingas 
vadovavimas kitų darbuotojų veiklai. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus sava-
rankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, teikti konsultacijas veiklos srityje, koordi-
nuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą, 
analizuoti veiklos rezultatus ir juos pristatyti. 
Dėl žinių, technologijų, darbo organizavimo įvairiose veiklų srityse pažangos šio lygio 
veikla ir jos aplinka intensyviai kinta, pokyčiai sunkiai prognozuojami, veiklą sudaro nuo-
lat besikeičiantys užduočių deriniai. Todėl veiklos kaita reikalauja gebėjimo priimti inova-
tyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus 
bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.

viii

Kvalifikacija skirta itin sudėtingai veiklai, kuriai būdingas naujovių – naujų žinių, idėjų, 
technologijų, veiklos atlikimo būdų, metodų ir procesų – kūrimas. Todėl veikla reikalauja 
naujų žinių veiklos srityse atradimo, remiantis vykdomų fundamentinių ir taikomųjų moks-
linių tyrimų rezultatais, integruojant įvairių veiklos sričių žinias. Veikla pasižymi strategi-
nio pobūdžio veiklos uždaviniais, kurie gali apimti įvairias skirtingas veiklos sritis ar moks-
linių tyrimų dalykus. 
Veikla strategiškai planuojama prisiimant atsakomybę už kitų darbuotojų veiklos rezultatus 
ir jos kokybę, savarankiškai priimami strategiškai svarbūs sprendimai. Būdingas atitinka-
mos veiklos srities specialistų mokymas ir konsultavimas. Todėl reikalingi gebėjimai priim-
ti visuomeninės reikšmės strateginius sprendimus, savarankiškai planuoti ir vykdyti funda-
mentinius ir (ar) taikomuosius mokslinius tyrimus, perteikti naujausias žinias (skleisti patir-
tį) atitinkamos srities specialistams, koordinuoti mokslinius ir taikomųjų tyrimų projektus. 
Intensyvūs ir neprognozuojami veiklos, jos aplinkos pokyčiai reikalauja pasirengimo nuo-
latiniams pokyčiams, atvirumo naujovėms, teigiamos nuostatos į organizacijos ir visuome-
nės plėtrą, gebėjimų originaliai spręsti problemas įvertinus jų kontekstą, gebėjimų inicijuo-
ti ir kurti pokyčius įvairiose veiklos ir visuomenės gyvenimo srityse.

Nuomonė, kad lipant aukštyn kvalifikacijų lygių pakopomis, pasiekiami 
tokie kvalifikacijų lygiai, kurių negalima standartizuoti, yra glaudžiai susijusi su 
kitu įsitikinimu, jog, analizuojant pagal kvalifikacijų lygius skirtingas veiklas, 
toms veikloms, kurias galima standartizuoti, ir toms veikloms, kurių standartizuoti 
negalima, taikomos skirtingos metodologijos. Nejučia remiamasi prielaida, kad 
tyrinėjant profesinę veiklą, kuriai vykdyti užtenka I–III kvalifikacijų lygių, galima 
vadovautis kitokia metodologija, nei tyrinėjant profesinę veiklą, kuriai vykdyti 
reikia aukščiausių kvalifikacijų lygių. Todėl žemesnių kvalifikacijų veiklai 
aprašyti puikiai tinka profesiniai standartai, kurie niekaip nepritaikomi bandant 
susisteminti aukštesnių ir aukščiausių lygių kvalifikacijų reikalaujančias veiklas. 

Struktūrinio funkcionalizmo požiūriu būtų galima įsivaizduoti visuomenės 
tvarką, kurioje švietimo laukas aptarnauja darbo rinką. Tai galėtų būti netgi 
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laikoma viena pagrindinių švietimo funkcijų – rengti tokius specialistus, kurie kuo 
geriau atitiktų darbo rinkos poreikius. Taikomojo pobūdžio socialiniai tyrimai, 
kuriuos formuoja, tarkim, viešosios politikos poreikius atitinkantis projekto 
tikslas ir uždaviniai, dažniausiai ir remiasi į funkcinę paradigmą. LNKS projekto 
profesinės veiklos tyrimo tikslas buvo nustatyti tam tikros profesinės veiklos 
uždavinius, apibrėžti šiems uždaviniams atlikti reikalingas funkcines, pažintines 
ir bendrąsias kompetencijas, jas sugrupuoti į kvalifikacijos vienetus, juos susieti 
su kvalifikacijomis ir jų lygiais. Tyrimu buvo siekiama rekonstruoti su tam tikru 
ekonominiu sektoriumi ar jo dalimi susijusį profesinės veiklos pasaulį, o tyrimo 
rezultatas – sukurta dviejų ekonominių sektorių kvalifikacijų sistema kaip viešosios 
politikos įrankis, skirtas žmonių ištekliams veiksmingiau tvarkyti. 

LNKS projektuotojai tarytum perskyrė kvalifikacijų lygių tęstinumą ir kiek 
skirtingai traktavo skirtingus kvalifikacijų lygius. I–III kvalifikacijų lygiams 
paaiškinti labiau tinka struktūrinė funkcionalistinė metodologija. Kalbant apie 
žemesnius kvalifikacijų lygius, tarytum niekam nekyla abejonių, kad jie turėtų 
būti subordinuoti profesinės veiklos lauko reikalavimams. Kylant kvalifikacijų 
lygių pakopomis aukštyn šita subordinacija profesinės veiklos laukui mažėja, 
o struktūrinė funkcionalistinė metodologija tinka vis mažiau. Kuo aukščiau 
užlipama kvalifikacijų lygių laiptais, tuo daugiau savarankiškumo ir laisvės turi 
švietimas, tiesa, taip pat turintis nepamiršti darbo rinkos reikalavimų.

Iš esmės, perėjimas nuo LNKS prie ECTS projektų tyrimų kartu buvo 
ir mūsų savivokos kelias. Dabar galime pasakyti, kad nepasiklysti tame kelyje 
padėjo P. Bourdieu sociologijos teorija. Pirmiausia P. Bourdieu neleido įklimpti į 
metodologinį dualizmą, kai vienam socialinės tikrovės segmentui aiškinti taikoma 
viena teorija, o kitam segmentui – kita. Įgyvendindami LNKS bei ECTS projektus 
ir žvelgdami į socialinę tikrovę per P. Bourdieu teorijos langą, pirmiausia matome 
konkuruojančius dėl galios laukus. Vienas laukų yra švietimo, kitas – profesinės 
veiklos laukas. 

Apibūdindamas savo laukų teoriją ir laukų logiką, P. Bourdieu aiškiai 
suformulavo, kad „socialinį pasaulį sudaro keletas tokių santykinai autonomiškų 
mikropasaulių, t. y. objektyvių santykių sričių, turinčių savo specifinę ir 
neredukuojamą logiką ir determinizmą“ (Bourdieu, Wacquant 2003: 131). Taigi 
turime du vienas į kitą neredukuojamus laukus: vienas jų yra švietimo laukas, 
kitas – profesinės veiklos laukas. Švietimo laukas apima švietimo erdvę ir joje 
veikiančią agentūrą, o profesinės veiklos laukas – tai, ką būtų galima vadinti darbo 
pasauliu. 

Matant profesinio rengimo ir profesinės veiklos santykius, kaip dviejų 
autonomiškų, turinčių specifinę ir neredukuojamą logiką laukų santykius, viskas 
ima aiškėti. Laukai tarpusavyje konkuruoja, ir, esant žemesniems kvalifikacijų 
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lygiams, profesinės veiklos laukas dominuoja labiau. 
Tas dominavimas turi labai apčiuopiamą išraišką. Pavyzdžiui, ar tie nesunkiai 

standartizuojami, žemesnių kvalifikacijų lygių apibrėžimai neprimena savybių A. 
Tereškino aprašytų darbininkų, kurie, pasikeitus santvarkoms, „gana ilgą laiką 
negalėjo rasti vietos darbo rinkoje, jautėsi nereikalingi, jų pajamos mažėjo, o 
patirtis ir įgytos kvalifikacijos tapo nieko vertos. Kartu jie prarado priklausymo 
savo socialinei grupei pojūtį ir neteko pozityvaus savęs vertinimo“ (Tereškinas 
2011: 55). „Pereinamuoju laikotarpiu nuo 1990 m. iki XXI a. pradžios sovietinio 
hegemoninio vyriškumo, besiremiančio darbininkų klasės etosu, samprata 
ilgainiui Lietuvoje tapo marginalizuota. Išsiplėtojus naujai paslaugų ekonomikai, 
kuriai reikėjo daugiau „moteriškų“ įgūdžių, gebėjimų ir emocijų, darbininkų 
klasės vyras tapo retoriškai nuvainikuotas ir nuskurdintas tiek žiniasklaidoje, 
tiek politinėje retorikoje. Darbininkų visuomenę pakeitė verslininkų visuomenė. 
Sovietinis „superherojus“, nugalintis skausmą ir siekiantis įtvirtinti darbininkų 
klasės hegemoniją <...>, buvo nuvainikuotas kartu su sovietinėmis skulptūromis 
aikštėse ir parkuose“ (Tereškinas 2011: 54). 

Apie dominavimą P. Bourdieu sakė, kad „dominavimo efektą beveik 
visuomet sukelia „atitikimas“ tarp determinuojančių veiksnių ir suvokimo 
kategorijų, kurios juos tokius padaro“ (Bourdieu, Wacquant 2003 [1992]: 212). 
Bandant kalbėti paradoksaliau, simbolinis dominavimas – tai tokia dominavimo 
forma, kai dominuojamas nemano, kad jis yra dominuojamas, o dominuojantis 
nemano, kad jis yra dominuojantis. Anot P. Bourdieu, šis dominavimo diskursas 
nėra komunikacinės sąveikos logika, „kai kas nors užsiima propaganda, nukreipta 
į čia veikiančius kitus. Jis kur kas galingesnis ir klastingesnis negu tai: kadangi 
mes gimę socialiniame pasaulyje, sutinkame su daugybe postulatų, aksiomų, 
kurių nereikia įrodinėti ir įteigti. Štai dėl ko tiesioginio objektyvių struktūrų ir 
kognityvių struktūrų atitikimo, nulemto doxa grįsto pasaulio suvokimo, analizė 
yra tikrasis realistiškos dominavimo ir politikos teorijos pagrindas“ (Bourdieu, 
Wacquant 2003 [1992]: 213). 

Tai, jog šiame skyriuje aprašytoje ekspertų ir interesų grupių atstovų 
diskusijoje, kurioje buvo vertinami LNKS projekto rezultatai, daug kalbėta apie 
teisinį profesinių standartų rengimo ir jų taikymo reglamentavimą, rodo norą 
pasiekti, kad profesiniai standartai taptų profesinį rengimą reglamentuojančia 
priemone. Įdomu, kad šios idėjos iniciatoriams iš profesinės veiklos lauko švietimo 
lauko atstovai, t. y. profesinio rengimo specialistai, nesipriešino. Visi solidariai 
manė, kad profesinio rengimo funkcija – rengti specialistus darbo rinkai. Remtasi 
prielaida, kad tai įgyvendinti trukdo daugiau technologinio pobūdžio problemos. 

Mes manome, kad tai nėra tik technologinio pobūdžio problemos. Žvelgiant 
P. Bourdieu prakseologijos požiūriu, profesinis rengimas yra švietimo lauko 
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segmentas, o profesinė veikla priklauso profesinės veiklos laukui. Abu laukai turi 
savo logiką, kuri viena kitoje neištirpsta. Šie du logikos tipai ir atskiria švietimo 
ir profesinės veiklos laukus. Nėra jokio pagrindo paprastesnę veiklą priskirti 
tipologinei funkcionalistinei paradigmai, o sudėtingesnę veiklą – konvencinei 
ar konstrukcionistinei paradigmai. Ir sudėtingesnę, ir paprastesnę veiklą gerai 
paaiškina profesinės veiklos lauko rekonstrukcija ir tame lauke lokalizuoti 
profesinės veiklos habitus. Tie habitus yra sudėtingi dariniai, kurie formavosi 
ir formuojasi profesinės veiklos lauke, kai veikia pačios įvairiausios galių 
konfigūracijos.

Mes laikomės nuomonės, kad skirtumai tarp aukštesnių ir žemesnių 
kvalifikacijos lygių švietimo ir profesinės veiklos laukų santykių požiūriu nėra 
esminiai arba substancionalūs. Žemesnių kvalifikacijos lygių standartizavimas – 
tai veikiau galios retorikos apraiška. Galios santykiai tarp švietimo ir profesinės 
veiklos laukų reiškiasi profesinio mokymo stigmatizavimu, ekonominio žmonių 
išteklių diskurso primetimu švietimo laukui ir panašiais dalykais. 

Jau minėtas filosofas Vytautas Rubavičius apie žmogiškųjų išteklių termino 
įsigalėjimą rašė: „Kultūros ir švietimo institucijose, tų institucijų valdininkijos 
sluoksniuose įsivyrauja „žmogiškųjų išteklių“ supratimas. Galima sakyti ir taip: 
žvelgdami į žmones pro tų institucijų akinius matome ne dvasingus laisvus 
individus, o vien žmogiškuosius išteklius. Toks požiūris nėra koks nesusipratimas – 
jis nusako kapitalizmo sistemos esmę: žmonės yra būtini kuo naudingiau perdirbti 
ištekliai. Jau senokai suvokėme, jog žmonės yra perkama ir parduodama darbo 
jėga, kurios kaina nustatoma darbo jėgos rinkoje. Tačiau „darbo jėgos“ sąvoka 
išlaiko tam tikrą savarankiško veiksmingumo galią – „jėga“. „Žmogiškuosiuose 
ištekliuose“ jau nebesama jokio savarankiško aktyvumo – juos galima perdirbti 
pagal kapitalo poreikius. Tie „ištekliai“ negali net reikšti savo požiūrio į perdirbimo 
pobūdį – jų valioje tik dėkingai atsiduoti rinkos malonei“ (Rubavičius 2009).

„Kultūrinę kūrybą, visuomenės bei tautos auklėjimą ir saviraidą palaikantis 
stuburas yra švietimo sistema, apimanti ir šeimą. Todėl kultūroje vyrauja toks 
požiūris į žmogų, kuris skleidžiamas švietimo sistemoje. Galima sakyti ir kitaip: 
švietimo sistemoje diegiama kultūros žmonių, kultūros valdininkų formuojama 
pažiūra į žmogų. Šiuo atžvilgiu svarbu ne pirmumas, o sutarimas. Pastaruoju 
metu vis labiau suprekinant švietimo bei aukštojo mokslo sritis, visur įsitvirtina 
ir „žmogiškųjų išteklių“ supratimas. Ypač tarp aukštojo mokslo „reformatorių“. 
Švietimo ir mokslo ministerijoje gausėja finansinių srautų, skirtų „žmogiškiesiems 
ištekliams“ (human resources) gerinti bei valdyti. Tokių projektų ir jiems skirtų 
biudžeto eilučių esama ir kitose ministerijose. Ministerijų valdininkai neišradinėja 
dviračio – jie tik perima Europos Sąjungos dokumentų žodyną, o su juo ir požiūrį 
bei ideologiją“ (Rubavičius 2009).
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Tačiau, nepaisant kritinio požiūrio, filosofas V. Rubavičius vis tik netiesiogiai 
supriešina profesinį rengimą ir aukštąjį mokslą. Turime omenyje tai, kad jo 
kritikos smaigalys nukreiptas į aukštojo mokslo srityje bandančią įsitvirtinti 
žmogiškųjų išteklių retoriką. Neturėtų stebinti, kad švietimo laukui priklausančio 
profesinio rengimo, kuris, įprasta manyti, yra tapęs profesinės veiklos lauko 
tarnaite, V. Rubavičius nemini. Mes visi neabejojame, kad profesinis rengimas to 
nusipelno. Bet ar taip yra iš tikrųjų? Ar iš tikrųjų profesinis rengimas yra praradęs 
savo kaip švietimo lauko agentūros tapatybę ir taip arti prisišliejęs prie profesinės 
veiklos pasaulio? Manytume, kad būtent profesinio švietimo absolventų nesėkmės 
ieškant darbo rodo, kad viskas nėra taip paprasta. Kitaip tariant, esame įsitikinę, 
kad profesinis rengimas labiau priklauso švietimo lauko agentūrai, nei aptarnauja 
profesinės veiklos lauką, o profesinio rengimo problemos pirmiausia yra švietimo, 
o ne profesinės veiklos lauko problemos. 

Nedarbo lygis 25–64 metų amžiaus grupėje pagal įgytą išsilavinimą rodo, 
kad per pastarąjį dešimtmetį nedarbo lygis tarp profesinio rengimo absolventų 
(3–4 lygis pagal ISCED9725) buvo 2,5 karto didesnis nei tarp aukštojo mokslo 
absolventų (5–6 lygis pagal ISCED97). Gyventojų užimtumo tyrimo duomenys 
rodo, kad krizės metais, nuo 2007 iki 2009 m., nedarbo lygis tarp profesinio lavinimo 
mokyklų absolventų išaugo 10,1 proc., o tarp aukštojo mokslo absolventų – tik 3,7 
proc. Nedarbo lygio skirtumas tarp Europos Sąjungos ir Lietuvos aukštojo mokslo 
absolventų yra mažiausias (5,5 proc. Lietuvoje, 4,7 proc. Europos Sąjungoje). 

Taigi glaustai apibendrinant, LNKS ir ECTS projektai gali būti apmąstomi 
remiantis tuo pačiu teoriniu metodologiniu P. Bourdieu sociologijos požiūriu, 
atveriančiu galimybę žvelgti į konkuruojančių dėl galios švietimo ir profesinės 
veiklos laukų santykius.

Šis metologinis požiūris jungia LNKS ir ECTS projektus, skirtumai tarp 
projektų susiję tik su skirtingais šių taikomųjų tyrimų tikslais, tikslinėmis tyrimų 
rezultatų vartotojų grupėmis. LNKS projekto tikslai ir tikslinės tyrimų rezultatų 
naudotojų grupės jau buvo įvardytos, todėl toliau šiame skyriuje aptarsime keletą 
svarbių ECTS projekto metodikos aspektų, kurie reikalingi tolimesniuose šios 
monografijos skyriuose pateikiamos profesinės veiklos lauko tyrimo duomenų 
analizei suprasti.

ECTS projekto profesinės veiklos tyrimo tikslas – sudaryti aštuonių studijų 
krypčių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų sąrašą (socialinio darbo, visuomenės 
sveikatos, medicinos (šeimos gydytojų), dailės, muzikos, informatikos, chemijos, 
25  ISCED97 yra tarptautinė standartizuota švietimo klasifikacija, pagal kurią 0 lygmuo yra ikimokyklinis ugdymas, 1 
lygmuo – pradinis mokymas arba pirmoji pagrindinio ugdymo pakopa, 2 lygmuo – žemesnysis vidurinis ugdymas arba 
antroji pagrindinio ugdymo pakopa, 3 lygmuo – aukštesnysis vidurinis ugdymas, 4 lygmuo – povidurinis profesinis 
mokymas, nesuteikiantis aukštojo mokslo laipsnio, 5 lygmuo – pirmoji aukštojo mokslo pakopa, 6 lygmuo – antroji 
aukštojo mokslo pakopa, kai įgijamas mokslinis laipsnis. 
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anglų filologijos), kuriuo remiantis būtų apibrėžti studijų siekiniai ir atnaujintos 
šių krypčių studijų programos. Atitinkamai tikslinė šio tyrimo rezultatų naudotojų 
grupė buvo aukštųjų mokyklų studijų programų rengėjai.

Kadangi kompetencijos ir studijų siekiniai yra pamatinės ECTS projekto 
sąvokos, pateikiame jų apibrėžimą.

Pirmiausia būtina paminėti, kad jas apibrėžiant remiamasi Europos švietimo 
struktūrų suderinimo projekto (Tuning Educational Structures in Europe, toliau – 
„Tuning“ projektas) kompetencijų ir studijų siekinių samprata. Kaip teigiama 
įvadinėje knygelėje, skirtoje Europos švietimo struktūrų suderinimo klausimams, 
,,sąvoka kompetencijos taikoma vadovaujantis visaapimančiu požiūriu, į žmogaus 
gabumus žvelgiant kaip į dinamišką savybių derinį, leidžiantį jam kompetentingai 
atlikti veiklą, arba kaip į galutinio švietimo proceso rezultato dalį. Pirmiausia 
kompetencijos suvokiamos kaip žinojimas ir supratimas (teorinės tam tikros 
disciplinos žinios, sugebėjimas žinoti ir suprasti), žinojimas, kaip elgtis (praktinis 
turimų žinių taikymas tam tikrose situacijose), žinojimas, kaip būti (vertybės 
kaip neatsiejama kitų suvokimo ir sugyvenimo su kitais ir socialiniame kontekste 
būdo dalis). Kompetencijas sudaro savybių (susijusių su žiniomis ir jų taikymu, 
požiūriais, gebėjimais ir atsakomybe) derinys, nusakantis, kaip gerai asmuo gali jas 
pritaikyti“ (Tuning 2006: 18). Taigi kompetencija arba kompetencijų grupė reiškia, 
kad asmuo, naudodamas tam tikrus gebėjimus ar gabumus tam tikrai užduočiai 
atlikti, parodo, jog užduotį gali atlikti taip, kad būtų įvertintas jo pasiekimų lygis.

Dalykinės kompetencijos yra susijusios su studijų disciplina (dalyku), t. y. 
su specifinėmis to dalyko žiniomis ir jų taikymu. Bendrosiomis kompetencijomis 
apibūdinamos bendrosios savybės, pavyzdžiui: gebėjimas mokytis, gebėjimas 
analizuoti ir sisteminti. Paprastai kuriant studijų programas bendrosios 
kompetencijos derinamos su dalykinėmis kompetencijomis. Studijų siekiniai – 
teiginiai, konkrečiai nusakantys, kokio lygio kompetencijas turėtų įgyti studijų 
programą baigę absolventai, t. y. ką jie turėtų žinoti, suprasti ir kokius įgūdžius 
bei gebėjimus įgyti.

Aptariant ECTS profesinės veiklos lauko tyrimą, prasminga skirti 
parengiamąjį ir tyrimo atlikimo etapus (žr. 4.1 pav.): ruošiantis tyrimui, buvo 
analizuojami dokumentai, sudaromas pradinis kompetencijų sąrašas, paskui 
konsultuojantis su studijų programų rengėjais ir užsienio ekspertais šis sąrašas 
tikslinamas; toliau šie kompetencijų sąrašai buvo tikrinami (ir tikslinami) pirma 
atliekant darbdavių apklausą, vėliau – absolventų. 

ECTS projekto tyrimas, bent jau tiek, kiek jis yra profesinės veiklos lauko 
tyrimas, apsiribojo siekiu įtraukti darbdavius ir absolventus į dalykinių ir 
bendrųjų kompetencijų sąrašų, kuriais turėtų būti grindžiamos studijų programos, 
sudarymą ir pagrindimą. Kadangi, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, darbdaviai 
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ir absolventai mažai prisidėjo prie sąrašų sudarymo, galima drąsiai teigti, kad 
ECTS projekto profesinės veiklos lauko tyrimas pirmiausia atliko dalykinių ir 
bendrųjų kompetencijų, kurias bus siekiama ugdyti studijų programose, socialinio 
aprobavimo funkciją. Pati atlikto profesinės veiklos tyrimo schema yra artimesnė ne 
LNKS projekto tyrimo schemai, o vykdant „Tuning“ projektą taikytai konsultacijų 
su socialiniais dalininkais metodikai, pagal kurią, siekiant sužinoti darbdavių ir 
absolventų nuomonę, yra pasitelkiamas standartizuotas klausimynas ir prašoma 
įvertinti, kiek svarbi tam tikra kompetencija jų darbuotojų profesinėje veikloje ir 
kokio lygio profesinę kompetenciją darbuotojas įgijo studijuodamas (González, 
Wagenaar 2003: 65–74). Sudaryti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų sąrašai 
apibrėžė ne kvalifikacijas, susijusias su konkrečia profesine veikla, pavyzdžiui, 
vertėjo kvalifikacija, o aukštojo mokslo kvalifikacijas, susijusias su baigta studijų 
programa, pavyzdžiui, anglų filologo. 

Taip pat būtina atkreipti dėmesį, kodėl šios kolektyvinės monografijos 
autoriai profesinės veiklos tyrimą sieja su darbdavių ir absolventų apklausomis, 
o dokumentų analizę ir konsultacijas su studijų programų ir „Tuning“ projekto 
ekspertais, kai buvo parengti dalykinių ir bendrųjų kompetencijų sąrašai, vertina 
tik kaip parengiamąjį tokio tyrimo etapą. Kaip teigiama „Tuning“ projekto 
pirmojo etapo galutinėje ataskaitoje, viena iš paskatų grįsti studijų programų 
rengimą kompetencijomis [ir su jomis susijusiais studijų siekiniais] yra tokia: 
„Kompetencijų kalba, kadangi ji yra susiformavusi už aukštojo mokslo ribų, yra 
tinkamesnė dialogui ir konsultacijoms su grupėmis [absolventais ir darbdaviais], 
kurios tiesiogiai nedalyvauja akademiniame gyvenime“ (González, Wagenaar 
2003: 31; pasviruoju šriftu išskirta šios monografijos autorių). 

Teiginys, kad kompetencijų kalba yra susiformavusi už aukštojo mokslo 
ribų ir artimesnė interesų grupių atstovams, prieštarauja atlikto profesinės veiklos 
tyrimo patirčiai. Kaip parodysime 5 skyriuje „Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų 
sąrašų sudarymas“, kompetencijų apibrėžimai gimsta akademiniame, o ne 
profesinės veiklos lauke. Į kompetencijų apibrėžimą įtraukiamų socialinių 
dalininkų tam tikrą sutrikimą susidūrus su tokiais sąrašais liudija kokybinių 
tyrimų duomenys; žvelgdami į sąrašą, absolventai ir darbdaviai savo pasimetimą 
išreiškia tokiomis pastabomis: „Čia daug kompetencijų“; „Vienos kompetencijos – 
labai plačios, kitos – labai siauros“, „Čia viskas taip gražu, kad net nežinau...“; 
„Jūs, kaip projekto vykdytojai, kaip žmonės, artimi teorijai, klausiate tokiomis 
kategorijomis, kokiom mes asociacijoje arba įmonėse niekada neklausiam. 
<...> Dėl specialistų, dėl kompetencijų: niekada nepatikėsiu, kad atėjęs į įmonę, 
žmogus gautų klausimus, panašius kaip šituos, tai, kokius čia matome apklausoje, 
kad klaustų, kokios kompetencijos. Aš įsivaizduoju, kad žymiai dažniau būna taip, 
kad apytiksliai žino, kokio specialisto reikia“ (citatos iš atliktų kokybinių interviu 
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su darbdaviais ir grupinių diskusijų su absolventais26). Pirmajame „Tuning“ 
projekto etape kompetencijų sąrašus rengė ne darbdaviai ir absolventai: juos 
sudarė aukštųjų mokyklų, dalyvavusių šiame projekte, dėstytojai, remdamiesi 
dokumentų analize27 ir konsultuodamiesi su kolegomis iš projekte nedalyvavusių 
aukštųjų mokyklų. Tartis su socialiniais dalininkais (absolventais ir darbdaviais) 
buvo pasirinkta jau minėta anketavimo, taikant standartizuotą klausimyną, forma. 
Kad respondentai atsakė į apklausos klausimus, dar nereiškia, jog jiems ta kalba 
yra artima. Nebijosime pakartoti, socialinių dalininkų vaidmuo apibrėžiant 
kompetencijas yra mažas. 

Vykdant ECTS projektą atlikta dokumentų analizė numatė aprėpti ir 
profesinės veiklos lauko, ir švietimo lauko dokumentus, tačiau pirmųjų yra mažiau, 
palyginti su antraisiais. Atliktos dokumentų analizės rezultatai rodo (žr. 5 skyrių), 
kad kompetencijų sąrašuose vyrauja informacija iš švietimo sistemos dokumentų 
(daugiausia aukštųjų mokyklų studijų programos). Reikiamos kai kurių studijų 
krypčių informacijos su profesine veikla susijusiuose dokumentuose beveik 
nepavyko rasti. Ir ne todėl, kad tokie darbo pasaulio dokumentai būtų neprieinami, 
bet tokių profesinės veiklos lauko dokumentų paprasčiausiai nėra. Tais atvejais, 
kai profesinė veikla yra teisiškai reglamentuota, pavyzdžiui, socialinio darbo, 
medicinos (šeimos gydytojų), visuomenės sveikatos srityse, dokumentų analizę 
iš tiesų galima pasitelkti profesinės veikos lauko tyrimui. Tačiau daugelyje 
ekonominės veiklos sričių profesinės veiklos lauko veikėjai (darbdaviai) neskiria 
dėmesio darbuotojų profesinei veiklai reikalingų kompetencijų verbalizavimui, 
jų apibrėžimui rašytiniuose dokumentuose. Toks kompetencijų apibrėžimo 
poreikis yra daug aktualesnis švietimo sistemos veikėjams. Aukštosios 
mokyklos, skirtingai nuo darbdavių, konkuruoja tarpusavyje siūlydamos tam 
tikrą „žinių ir įgūdžių paketą“, t. y. pažadais išugdyti tam tikras kompetencijas. 
Kompetencijų apibrėžimas joms reikalingas dėl komunikacijos su tikslinėmis 
grupėmis (būsimais ir esamais studentais, socialiniais dalininkais), o kartu ir jų 
veiklos legitimavimo. Savo ruožtu, darbdaviai nenaudoja kompetencijų sąrašo 
konkuruodami tarpusavyje dėl darbuotojų darbo rinkoje; jeigu yra teisiškai 
ar instituciškai įtvirtinami kvalifikaciniai reikalavimai tam tikroje srityje 
dirbantiems specialistams, tai paprastai daroma siekiant užtikrinti (dažniausiai 
viešojo sektoriaus) teikiamų paslaugų kokybę bei apsidrausti nuo galimų 
nepageidaujamų socialinių ir ekonominių pasekmių. Žinoma, jeigu yra parengti 
profesiniai standartai, darbdaviai juos gali pasitelkti organizuodami savo veiklą, 
priimdami sprendimus dėl darbuotojų kvalifikacijos, darbo užmokesčio ir t. t. 

26 Čia ir toliau šioje monografijoje cituojama visų diskusijų dalyvių ir informantų kalba yra netaisyta.
27  Įgyvendinant „Tuning“ projektą ir sudarant kompetencijų sąrašą, atspirties taškas buvo švietimo lauko dokumentai 
(González, Wagenaar 2003: 36).
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Tačiau profesinės veiklos laukas gali funkcionuoti ir neturėdamas apibrėžtų, 
dokumentuose surašytų kompetencijų sąrašo, o švietimo laukas – nebe. Taigi 
neišvengiamai švietimo (aukštojo mokslo) lauke daugiau nei profesinės veiklos 
lauke sukuriame dokumentų, kurie leidžia išskirti ir apibrėžti kompetencijas. Taigi 
labiau tikėtina, kad dokumentų analizė mums atskleis ne profesinės veiklos lauke 
apibrėžtas kompetencijas, o aukštojo mokslo lauke sukonstruotą supratimą, kokios 
žinios ir įgūdžiai yra reikalingi studijų programų absolventų profesinei veiklai. Šis 
supratimas arba gali labai atitikti profesinės veiklos lauko veikėjų požiūrį, arba 
vidutiniškai atitikti, arba visiškai neatitikti. Štai kodėl čia atkreipiame dėmesį, kad 
dokumentų analizę reikėtų priskirti tik paruošiamajam profesinės veiklos lauko 
tyrimo etapui, o ne pačiam tyrimui. Ir vertinant pačios profesinės veiklos tyrimo 
(darbdavių ir absolventų apklausos) rezultatus, neskubėti remtis prielaida, kad 
kompetencijų kalba profesinės veiklos pasauliui yra artimesnė. Visa tai leidžia 
dar kartą pabrėžti šiame skyriuje aptartą švietimo ir profesinės veiklos laukų, kaip 
turinčių „savo specifinę ir neredukuojamą logiką“, sampratą. 

Kadangi ECTS projekto profesinės veiklos lauko tyrimas visų pirma buvo 
taikomasis socialinis tyrimas, neišvengiamai turėjo įtakos tiek tyrimu surinktų 
duomenų pobūdžiui, tiek galimai jų analizės struktūrai, kartu ir šios monografijos 
turiniui. Tolimesniuose knygos skyriuose pristatomas dalykinių ir bendrųjų 
kompetencijų sąrašų sudarymo procesas, atliktų darbdavių ir absolventų apklausų 
rezultatai, pradedant apklausų metodikos aprašymu, darbdavių ir absolventų 
požiūrio į dalykines ir bendrąsias kompetencijas analize, šių kompetencijų 
aptarimu pagal studijų pakopas ir baigiant aukštosiose mokyklose įgyjamo 
pasirengimo profesinei veiklai vertinimo analize. Knygos pabaigoje dar kartą 
iškeliame klausimą apie švietimo ir profesinės veiklos lauko santykį.
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5. DAlykinių iR BenDRųjų komPeTencijų 
sĄRAšų suDARymAs

Profesinės veiklos lauko tyrimas prasideda nuo dokumentų analizės. Kaip jau 
minėjome 4 skyriuje, dokumentų analizė yra priskirtina pasiruošimo, o ne tyrimo 
atlikimo etapui. Dokumentų analizės tikslas – parengti sąrašus dalykinių ir bendrųjų 
kompetencijų, apibūdinančių konkrečią studijų kryptį. Vėliau tie sąrašai yra naudojami 
darbdavių apklausose ir grupinėse diskusijose su profesinės veiklos patirtį įgijusiais 
absolventais. Taigi dokumentų analizė taikoma tyrimo instrumentams parengti. 

Atlikti dokumentų analizę naudinga dėl dviejų priežasčių. Pirma, profesinės 
veiklos lauke daug kalbama, kokių specialistų reikia, kokias žinias ir įgūdžius šie 
specialistai turi turėti. Darbdaviai tiek tiesioginiuose susitikimuose su aukštųjų 
mokyklų studijų programų rengėjais ir vykdytojais, tiek kitomis progomis 
viešumoje aptardami jų sektoriams aktualias problemas kalba apie specialistų 
rengimą. Tačiau toks kalbėjimas yra nesustruktūrintas – tarsi retas tinklas, per kurį 
daug kas praslysta, lieka nepaminėta, neįvardyta. Paprastai yra pasakoma tik tai, 
kas kelia nerimą, ko šiandien trūksta, tačiau nekalbama apie tai, kas yra savaime 
suprantama. Savo ruožtu, savaime suprantama profesinėje veikloje yra tai, kas 
veikia sklandžiai ir gerai. Tokio kalbėjimo turinys, neabejojant jo verte, niekada 
nebus pakankamas siekiant sudaryti kompetencijų sąrašą, reikalingą tam tikros 
srities specialistui parengti. 

Antra, pasikliovimas tik ta patirtimi, kuri sukaupta tam tikros švietimo 
institucijos studijų programą rengiančių ar ją įgyvendinančių specialistų grupelės, 
taip pat yra susijęs su rizika, kad numegztame tinkle liks skylių, per kurias 
praslys reikalingos rengiamų specialistų profesinei veiklai kompetencijos. Vienas 
dokumentų analizės privalumų – šis metodas suteikia galimybę dirbti su didele 
imtimi dokumentų. Informaciją renkant iš gausybės šaltinių galima rasti atsakymą 
į klausimą, kokių kompetencijų ugdymui dabartinėje studijų programoje nėra 
skirta dėmesio ir apie kokias kompetencijas nepagalvota. Dokumentų analizės 
rezultatai suteikia tikrumą, kylantį iš gebėjimo pasinaudoti ne tik savo, bet 
kolektyviai sukaupta, sukurta informacija ir (ar) žiniomis. Kita vertus, dokumentų 
analizė neabejotinai praplečia studijų programų rengėjų ir įgyvendintojų supratimą 
apie savo veiklos lauką, suteikia galimybę apsvarstyti galimas rengiamos studijų 
programos stipriąsias ir silpnąsias puses.

Dokumentų analizė apima tris etapus (žr. 5.1 pav.). Pirmiausia sudaromas 
dokumentų, kurie bus analizuojami, sąrašas, paskui iš tų dokumentų yra 
atrenkamos su studijų kryptimi susijusios dalykinės ir bendrosios kompetencijos, 
galiausiai atrinktų dalykinių kompetencijų sąrašas yra tikslinamas – sujungiamos 
iš įvairių dokumentų atrinktos kompetencijos. 
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Dokumentų imties sudarymas

Pirminio dalykinių ir bendrųjų kompetencijų sąrašo, 
apimančio visą dokumentuose surastą informaciją apie 

kompetencijas, sudarymas

Galutinio kompetencijų sąrašo, kuris bus naudojamas 
vėlesniuose profesinės veiklos lauko tyrimo etapuose, 

parengimas 

1  etapas

2  etapas

3  etapas

5.1 pav. bendroji dokumentų analizės schema

DokumenTų imTies suDARymAs

Dokumentų imtis yra formuojama iš profesinės veiklos lauko ir aukštojo 
mokslo lauko dokumentų, kuriuose galima rasti informacijos, reikalingos 
kompetencijų sąrašui sudaryti. Tokius dokumentus galima suskirstyti į tris 
stambias grupes. 

pirmąjį didesnį dokumentų šaltinį sudaro įvairūs švietimo sistemą 
reglamentuojantys ir atskirų švietimo įstaigų dokumentai. Į šią grupę patenka: 
aukštųjų mokyklų studijų programos, kurių trumpus aprašus galima rasti Atviroje 
informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS; http://www.aikos.
smm.lt/aikos/) ir aukštųjų mokyklų interneto svetainėse; atitinkamų studijų 
krypčių studijų reglamentai; profesinio rengimo standartai (http://www.kpmpc.
lt/Standartai/iteisinti.html), kiti su aukštųjų mokyklų veikla susiję dokumentai 
(studijų programų savianalizės, įvairūs absolventų tyrimai ir pan.). 

antrąjį dokumentų šaltinį sudaro tiesiogiai profesinės veiklos lauką 
aprašantys dokumentai: Lietuvos profesijų klasifikatorius (http://82.135.219.213/
mod/klasifikatorius/?p=0), profesijų standartai (pavyzdžiui, Europos informatikos 
profesijos standartai), įvairūs pareigybių aprašai, valstybės patvirtinti 
kvalifikaciniai profesijų reikalavimai (pavyzdžiui: Lietuvos medicinos norma 
MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ 
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(VŽ 2005), Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos 
priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašas (VŽ 2007), nacionalinių 
ir tarptautinių profesinių asociacijų aprobuoti profesinę veiklą reglamentuojantys 
dokumentai (jei tokie yra) ir pan. 

trečiasis dokumentų šaltinis išskirtas kiek dirbtinai, nes jis apima kitų 
valstybių dokumentus, kurių tipai jau buvo paminėti pirmosiose dviejose šaltinių 
grupėse, tad kitų šalių dokumentai galėtų būti įtraukti į pirmąsias dvi šaltinių 
grupes. Į atskirą grupę jie buvo išskirti dėl dviejų motyvų. Pirma, nepaisant dabar 
plačiai diskutuojamų globalizacijos tendencijų, profesinės veiklos laukas pasižymi 
nacionaline specifika. Antra, kitų šalių dokumentų rinkinys neišvengiamai bus 
fragmentiškas, į jį dokumentai pateks veikiau atsitiktinai nei dėl sisteminio 
tyrimo tikslų ir uždavinių. Svarbų vaidmenį atsirenkant šaltinius suvaidins 
kalba, kurią tyrėjai moka, asmeninė profesinės veiklos tyrėjų patirtis, dokumentų 
prieinamumas ir pan. Vis dėlto, nepaisant nesisteminio pobūdžio, šis šaltinis yra 
svarbus, nes sudaro galimybes pasitikrinti, pasimokyti ir pažvelgti į atliktą darbą 
šiek tiek iš šalies. 

5.1 lentelėje pateikiama trijų analizuotų studijų krypčių dokumentų šaltinių 
pavyzdžių iš ECTS projekto. Kalbos veiksnys lėmė, kad daugiausia buvo 
naudotasi anglų kalba parengtais dokumentais. Pavyzdžiui, sudarant socialinio 
darbuotojo dalykinių ir bendrųjų kompetencijų sąrašą, buvo analizuojami 
Jungtinės Karalystės, Airijos ir Australijos socialinio darbuotojo profesijos 
standartai; anglų filologo kompetencijoms aprašyti, be bendresnių standartų, 
buvo peržiūrėti ir kelių universitetų anglų filologijos studijų siekiniai; chemijos – 
chemijos studijų programos dalykinės kompetencijos, kurios vienintelės iš ECTS 
projekte dalyvavusių studijų krypčių buvo suformuluotos įgyvendinant „Tuning“ 
projektą, ir pan. 

5.1 lentelė. skirtingų studijų krypčių dokumentų šaltinių pavyzdžiai
anglų filologija chemija socialinis darbas

kas buvo 
daryta

šaltinis
kas buvo 

daryta
šaltinis

kas buvo 
daryta

šaltinis

Analizuota 
VPU filologijos 
studijų kryp-
ties 2007 m. 
savianalizės su-
vestinė 

Vidinis VPU 
dokumentas

Analizuotos 
įvairios univer-
sitetinių chemi-
jos studijų pro-
gramos

VU, KTU, VPU 
bakalauro ir ma-
gistrantūros stu-
dijų programos

Analizuoti 
Lietuvos aukš-
tųjų moky-
klų trijų studi-
jų pakopų so-
cialinio darbo 
krypties stu-
dijų programų 
aprašai

Atvira in-
formavimo, 
konsultavi-
mo, orienta-
vimo sistema 
(AIKOS)
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Analizuoti Lie-
tuvos aukštų-
jų mokyklų an-
glų filologijos 
studijų krypties 
profesinio ba-
kalauro, baka-
lauro ir magis-
trantūros stu-
dijų programų 
aprašai

Atvira in-
formavimo, 
konsultavi-
mo, orien-
tavimo sis-
tema 
(AIKOS)

Analizuoti Lie-
tuvos aukštų-
jų mokyklų che-
mijos ir taiko-
mosios chemijos 
bakalauro ir ma-
gistrantūros stu-
dijų programų 
aprašai

Atvira informa-
vimo, konsulta-
vimo, orientavi-
mo sistema 
(AIKOS)

Analizuoti 
įvairių sociali-
nio darbuotojo 
profesijos spe-
cializacijų ap-
rašai

Lietuvos pro-
fesijų kla-
sifikatorius 
(LPK)

Analizuoti fi-
lologų ir vertė-
jų profesijų po-
grupio profesi-
jų aprašai, ati-
tinkantys 5 ir 6 
profesinio iš-
silavinimo ly-
gius

Lietuvos 
profesijų 
klasifikato-
rius (LPK)

Analizuotas 
Cheminių pro-
cesų technolo-
go rengimo stan-
dartas

Lietuvos Respu-
blikos švietimo 
ir mokslo minis-
terija, Lietuvos 
Respublikos so-
cialinės apsaugos 
ir darbo ministe-
rija (2008)

Analizuotas 
Socialinio dar-
bo krypties 
studijų regla-
mentas

Lietuvos 
Respubli-
kos švieti-
mo ir moks-
lo ministerija 
(2008)

Analizuotas 
Europos kalbų 
tarybos pareng-
tas dokumentas 
apie su kalba 
susijusias pra-
monės sritis ir 
profesijas

Languages 
for 
language-
related 
industries 
and 
professions: 
the National 
Report of 
Lithuania. 
European 
Language 
Council, 
2004

Analizuoti che-
mikų profesijų 
pogrupio (kodas 
2113) profesi-
jų aprašai, atitin-
kantys 5 ir 6 pro-
fesinio išsilavi-
nimo lygius

Lietuvos profesi-
jų klasifikatorius 
(LPK)

Analizuoti so-
cialinio dar-
bo magistran-
tūros studijų 
krypties savia-
nalizės doku-
mentai 

Vidinis VPU 
dokumentas

Analizuotas 
Studijų koky-
bės vertinimo 
centro pareng-
tas dokumentas 
apie anglų filo-
logijos studijas 
Lietuvoje 

Review 
report on 
the study 
field English 
philology in 
Lithuania. 
Studijų 
kokybės 
vertinimo 
centras

Analizuoti „Tu-
ning“ projekto 
dokumentai

Tuning. 
Reference points 
for the design 
and delivery 
of degree 
programmes 
in chemistry. 
Publicaciones de 
la Universidad 
de Deusto, 2009; 
Tuning. Tuning 
chemistry subject 
area brochure. 
European 
Chemistry 
Thematic 
Network, 2008

Analizuotas 
Socialinio dar-
buotojo rengi-
mo standartas

Profesinio 
mokymo me-
todikos cen-
tras (2008)
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Analizuotos 
kelių užsienio 
šalių universi-
tetų anglų filo-
logijos progra-
mos 

Helsin-
kio, Klarko 
(JAV), Jo-
hano Guten-
bergo (Vo-
kietija) uni-
versitetų an-
glų filologi-
jos progra-
mos

Analizuo-
tas Socialinių 
paslaugų kata-
logas 

Lietuvos 
Respublikos 
socialinės ap-
saugos ir dar-
bo ministeri-
ja (2006)

Analizuoti 
Jungtinėje Ka-
ralystėje pa-
rengti mokymo 
standartai

The UK 
Professional 
Standards 
Framework 
for teaching 
and 
supporting 
learning 
in higher 
education 

Analizuoti 
Jungtinės Ka-
ralystės, Airi-
jos ir Austra-
lijos sociali-
nio darbuotojo 
rengimo stan-
dartai

Vykdant ECTS projektą buvo siekiama analizuoti visus prieinamus profesinės 
veiklos lauko ir aukštojo mokslo lauko dokumentus, susijusius su informacija, 
kurią galima panaudoti kompetencijų analizei. Tačiau, kaip matyti iš pateiktų 5.2 
paveiksle duomenų, sudarant sąrašus reikiamų profesinei veiklai kompetencijų, 
susijusių su aštuoniomis studijų kryptimis, tik vienos studijų krypties – socialinio 
darbo – daugiau negu pusė kompetencijų ir jų sinoniminių formuluočių į pradinį 
sąrašą pateko iš profesinės veiklos lauko dokumentų. Profesinės veiklos, susijusios 
su kitomis septyniomis studijų kryptimis, pradiniuose kompetencijų sąrašuose 
vyravo informacija, kurią suteikė profesinio rengimo lauko dokumentai (daugiausia 
aukštųjų mokyklų studijų programos). Kai kurių sričių, tokių kaip dailė ar anglų 
filologija, reikiamos informacijos profesinės veiklos lauko dokumentuose beveik 
nepavyko rasti. Štai kodėl dokumentų analizę priskiriame tik paruošiamajam 
profesinės veiklos tyrimo etapui, o ne pačiam tyrimui: kompetencijų formuluotės 
gimsta akademiniame, o ne profesinės veiklos lauke.
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Socialinis darbas

58

42

Šeimos medicina

35

65

Visuomenės sveikata

28

72

Chemija

27

73

Informacinės technologijos

21

79

Muzika

20

80

Dailė

12

88

Anglų filologija

3

97

Informacinės technologijos

26

74

Profesinio lauko dokumentai
Švietimo lauko dokumentai

5.2 pav. Į pirmąjį sąrašą patekusios dalykinės kompetencijos ir jų sinonimai 
pagal šaltinį, proc.
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PiRminio DAlykinių komPeTencijų sĄRAšo 
suDARymAs

ECTS projekto profesinės veiklos lauko tyrimo dokumentų analizės 
etape taikyti indukciniai informacijos apdorojimo principai: ieškoma galimų 
kompetencijoms formuluoti gebėjimų, jų sinonimų ar tikslinimų, susiję gebėjimai 
gretinami, grupuojami, informacijos masyvas sintetinamas ir klasifikuojamas. 
Pažymėtina, kad ne visuose dokumentuose, apibūdinančiuose studijų programas, 
profesinės veiklos lauką, yra kompetencijos sąvoka, todėl svarbu, kad dokumentus 
analizuojantys tyrėjai mokėtų dokumentų turinį išreikšti, vartodami dalykinių 
kompetencijų sąvoką. 

Sudarant pirminius dalykinių kompetencijų sąrašus, buvo siekiama iš 
dokumentų kuo išsamiau rekonstruoti studijų programas, profesinę veiklą 
apibūdinančias kompetencijas. Buvo naudojama duomenų suvedimo forma, kurią 
pateikiame 5.2 lentelėje.

5.2 lentelė. pirminės dalykinių kompetencijų analizės ir aprašo forma 
studijų kryptis ...

veiklos sritys
Dalykinės kompetencijos 
(specifinės dalyko žinios 
ir praktiniai gebėjimai)

sinoniminės formuluotės
(visos dokumentuose surastos si-
noniminės kompetencijos formu-

luotės; prie kiekvienos formuluotės 
skliausteliuose nurodomas šaltinis)

1 veiklos sritis 
1 kompetencija 

Sinoniminė formuluotė (šaltinio Nr.)

Sinoniminė formuluotė (šaltinio Nr.)

Sinoniminė formuluotė (šaltinio Nr.)

2 kompetencija ...

2 veiklos sritis ... ...

Šaltinių sąrašas
1. 
2. 
3. 
...

ECTS projekto vykdymo laikotarpiu didžiausias krūvis sudarant pradinį 
kompetencijų sąrašą teko profesinio lauko tyrėjams28 – jie peržiūrėjo visus 
prieinamus nacionalinius ir užsienio šalių dokumentus ir iš jų išrinko informaciją, 
kuria remiantis buvo sudarinėjami pirminiai dalykinių ir bendrųjų kompetencijų 

28 Žr. monografijos įvadą, 4 išnašą.
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sąrašai. Profesinio lauko tyrėjai nebuvo tam tikros srities, su kuria susijusi 
profesinė veikla, specialistai, ir tai turėjo įtakos pradinio sąrašo kokybinėms 
charakteristikoms: nors ir kompetentingi surasti dokumentuose informaciją, kurią 
galima panaudoti kompetencijų sąrašui sudaryti, neturėdami tos srities žinių 
profesinio lauko tyrėjai negali patys priimti sprendimo, kuri iš dokumentuose 
randamų savybių (susijusių su žiniomis ir jų taikymu, požiūriais, gebėjimais ir 
atsakomybe) sinoniminių formuluočių yra tiksliausia, ar dokumente atskirai 
išskirtas gebėjimas yra atskira kompetencija, ar tik kompetencijos sudėtinė dalis. 
Išspręsti sinonimiškų formuluočių apibendrinimo problemą profesinės veiklos 
lauko tyrėjams turi padėti tos srities specialistai, gebantys kritiškai reflektuoti 
savo srities studijų programas ir su jomis susijusias kompetencijas, savo srities 
profesinę veiklą.

Kita vertus, tai, kad dokumentus analizuoja su konkrečia studijų programa 
ar atitinkama profesine veikla nesusiję tyrėjai, padeda išvengti tyrimo poveikio, 
sudaryti kiek įmanoma išsamesnį, visas šaltiniuose paminėtas kompetencijas, jų 
sinonimus ar panašias, patikslinančias formuluotes apimantį sąrašą. Nešališka tyrėjų 
pozicija užtikrina, kad bus sudarytas įvairiais dokumentais grįstas kompetencijų 
sąrašas. Taip gaunama patikima pradinė informacija, kurią gali toliau analizuoti ir 
sisteminti skirtingoms veiklos sritims (akademinei bendruomenei, darbdaviams, 
absolventams ir kt.) atstovaujantys tyrėjai.

Prieš pradedant dokumentų analizę rekomenduotina, kad tyrėjai dalykininkai 
pateiktų tam tikrą studijų programos absolventų pagrindinių profesinės veiklos 
sričių matricą (apibrėžti pagrindines veiklos sritis), padedančią profesinės 
veiklos tyrėjams, kurie nėra tos srities specialistai, orientuotis ir tiksliau grupuoti 
dokumentuose aptinkamas kompetencijas. Tai gali padėti sutaupyti laiko. 
Atliekant tyrimą kai kuriais atvejais buvo taikoma tokia strategija: prieš pradedant 
formuluoti kompetencijas, buvo bandoma išskirti veiklos sritis, kurios padėtų 
grupuoti dalykines kompetencijas, apibūdinančias konkrečią studijų programą. 
Tačiau dažniausiai veiklos sritys tyrėjų dalykininkų buvo apibrėžtos ar patikslintos 
tik kitame analizės etape, dirbant su pradiniu kompetencijų sąrašu. Aiškumo dėlei 
pateikiame porą tokios kompetencijų grupavimo matricos pavyzdžių. Socialinio 
darbo krypties tyrėjai dalykininkai pasiūlė kompetencijų grupavimo matricą, kurią 
sudarė penkios veiklos sritys: 1) tiesioginis darbas su klientu (kliento sistema); 
2) socialinės pagalbos planavimas ir organizavimas; 3) pokyčių bendruomenėje 
ir visuomenėje inicijavimas bei valdymas; 4) profesinės veiklos tobulinimas ir 
plėtotė; 5) mokslinė tiriamoji veikla. Kitas pavyzdys – anglų filologijos tyrėjų 
dalykininkų apibrėžtos penkios veiklos sritys: 1) profesionalus anglų kalbos 
mokėjimas; 2) vertimas; 3) anglų kalbos mokymas; 4) angliškai kalbančių šalių 
kultūros studijos; 5) mokslinė veikla.
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GAluTinio DAlykinių komPeTencijų sĄRAšo 
PARenGimAs

Tolesniame dokumentų analizės etape profesinės veiklos lauko tyrėjų 
parengtus pradinius kompetencijų sąrašus analizavo tyrėjai dalykininkai bei 
„Tuning“ projekto ekspertai; pastarieji buvo ECTS projekto tarptautiniai 
konsultantai: atsižvelgiant į šių specialistų individualiai pateiktas pastabas ir 
grupinių diskusijų rezultatus, pradiniai kompetencijų sąrašai buvo patikslinti. 

Sisteminant surinktus duomenis, kito dalykinių kompetencijų skaičius ir 
jų formuluočių turinys, palyginti su pirminiais dalykinių kompetencijų sąrašais. 
Apibendrinant galima teigti, kad galutinis dalykinių kompetencijų sąrašas yra 
trumpesnis, aiškesnis, nuoseklesnis, kompetencijų formuluotės skiriasi turiniu ir kokybe. 
Svarbu priminti, kad įgyvendinant ECTS projektą atlikta duomenų analize siekta 
parengti tyrimo instrumentus darbdavių ir absolventų apklausai, ir tai turėjo įtakos tyrėjų 
komandos sprendimui, ką reikėtų palikti galutiniame dalykinių kompetencijų sąraše. 
Kaip matyti iš duomenų, pateiktų 5.3 lentelėje, skirtingų studijų krypčių dalykinių 
kompetencijų (gebėjimų) skaičius ne tik pradiniuose, bet ir galutiniuose sąrašuose 
gana stipriai varijuoja. Ar tai reiškia, kad studijų kryptys, susijusios su tam tikrų sričių 
specialistų parengimu profesinei veiklai, labai skiriasi ugdomų dalykinių kompetencijų 
skaičiumi, t. y. norint parengti tam tikros srities specialistą reikia išugdyti daug daugiau 
jo kompetencijų nei to paties kvalifikacijos lygio kitos srities specialistą? Pavyzdžiui, ar 
rengiant visuomenės sveikatos specialistus reikia išugdyti mažesnį skaičių kompetencijų, 
nei rengiant socialinius darbuotojus? Šį klausimą užduodame norėdami atkreipti dėmesį, 
kad kompetencijų skaičius labai sąlyginis. Kompetencijų sąrašo sudarymo procesas yra 
kartotinis atsakymas į klausimą – tam tikras gebėjimas yra atskira kompetencija ar tik 
sudėtinė kompetencijos dalis. Dar kartą pakartosime, kad kompetencija ECTS projekto 
medžiagoje apibrėžiama kaip „savybių (susijusių su žiniomis ir jų taikymu, požiūriais, 
gebėjimais ir atsakomybe) derinys, nusakantis, kaip gerai asmuo gali jas pritaikyti“ 
(Tuning 2006: 18). Kadangi kompetencijų sąrašas, vykdant ECTS projektą, buvo 
sudaromas norint išsiaiškinti darbdavių ir absolventų nuomonę, kokios žinios ir įgūdžiai 
yra svarbūs tam tikros studijų krypties absolventų profesinėje veikloje, o kokios – ne, 
kartais tyrėjai nutardavo, kad jų sudarytame sąraše verta skirti tam tikrus gebėjimus 
kaip atskiras kompetencijas, nors teoriškai jos gali būti laikomos bendresnių dalykinių 
kompetencijų dalimi. Toks sprendimas visuomet turėjo svarų praktinį argumentą: 
pernelyg bendrais terminais suformuluota kompetencija nepadės sužinoti darbdavių 
nuomonės, kokios žinios ir įgūdžiai, sudarantys kompetenciją, yra svarbūs profesinėje 
veikloje, o kokių reikia mažiau. Tokios pat formuluotės kompetencijų struktūra gali šiek 
tiek varijuoti, o rengiant studijų programas, apibrėžiant studijų siekinius verta žinoti, 
kaip vertinama atskirų, galimai prie vienos kompetencijos priskirtinų gebėjimų svarba.
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5.3 lentelė. Dalykinių kompetencijų skaičiaus pokyčiai atliekant profesinės 
veiklos lauką reglamentuojančių dokumentų analizę

studijų kryptis
pirminis dalykinių 

kompetencijų 
skaičius

Galutinis dalykinių 
kompetencijų 

skaičius

Galutiniame sąraše 
likusios dalykinės 

kompetencijos, 
proc.

Chemija 62 28 45

Anglų filologija 79 23 29

Dailė 50 26 52

Informatika 57 24 42

Medicina (šeimos 
gydytojai) 110 23 21

Muzika 46 (2 versijoje 73) 30 41

Visuomenės 
sveikata 106 18 17

Socialinis darbas 110 38 35

vidutiniškai 35

Susisteminus dokumentų analizės duomenis buvo parengtos trys dalykinių 
kompetencijų versijos. Beveik visais atvejais pirminis dalykinių kompetencijų 
sąrašas buvo ilgiausias, antrasis – gerokai trumpesnis, trečiasis – dar šiek tiek 
trumpesnis negu antrasis. 5.4 lentelėje pavaizduota, kaip gali keistis dalykinių 
kompetencijų skaičius ir formuluotės, analizuojant konkrečias studijų krypties 
programas apibūdinančius dokumentus. Kaip rodo su chemijos dėstymu aukštojoje 
ir vidurinėje mokykloje susijusių kompetencijų formuluočių pavyzdys, šią veiklą 
apibūdino net 13 kompetencijų, pateiktų pirmajame sąraše, o galutiniame sąraše 
liko tik 2 kompetencijos. Pirminį sąrašą sudarinėję profesinio lauko tyrėjai 
patys neturėjo kompetencijos nuspręsti, ar nepamokinės veiklos organizavimas, 
pedagoginio darbo išmanymas, sugebėjimas rengti vadovėlius, vaikų ir paauglių 
psichologijos išmanymas ir pan. turėtų būti įtraukti į dalykinių kompetencijų sąrašą 
kaip atskiros kompetencijos, ar jos tėra tik sudėtinės bendresnės kompetencijos 
dalys. Jie analizavo patvirtinto sąrašo dokumentus, kuriuose buvo minėtos 
kompetencijos. 
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5.4 lentelė. su chemijos dėstymu susijusių chemijos studijų krypties dalykinių 
kompetencijų kaita

pirmasis dalykinių 
kompetencijų sąrašas

antrasis dalykinių 
kompetencijų sąrašas

trečiasis dalykinių 
kompetencijų sąrašas

Gebėti mokyti savo dalyko, la-
vinti mokinių ir studentų chemi-
jos įgūdžius

Gebėti mokyti chemijos ben-
drojo lavinimo mokyklose

Gebėjimas mokyti che-
mijos bendrojo lavinimo 
mokyklose

Gebėti organizuoti darbą pamo-
koje ir praktinius užsiėmimus

Gebėti mokyti chemijos aukšto-
siose mokyklose

Gebėjimas rengti ir taiky-
ti chemijos metodinę me-
džiagą ir priemones

Gebėti patikrinti ir įvertinti mo-
kinių ir studentų žinias

Gebėti paruošti ir pritaikyti me-
todinę medžiagą ir priemones

Gebėti organizuoti nepamoki-
nę veiklą

Išmanyti pedagoginio darbo 
metodiką

Gebėti sudaryti mokymo planus Išmanyti dėstomą dalyką

Gebėti bendrauti su kolegomis, 
tėvais ir mokiniais

Rengti studentus baigiamie-
siems darbams ir egzaminams

Paruošti studentus ir mokinius 
ateities studijoms ir karjerai

Rengti vadovėlius

Išmanyti pedagoginio darbo me-
todiką

Gebėti pasirinkti ir pritaikyti pe-
dagoginio darbo metodikas

Išmanyti dėstomą dalyką

Išmanyti vaikų, paauglių psi-
chologiją

Svarbu paminėti, kad pirminis kompetencijų sąrašas – ne perteklinė 
informacija: galutinis kompetencijų sąrašas aprėpia ir integruoja visą sąrašo 
sudarymo patirtį, taigi ir tas vėliau nunykusias kompetencijas. Galutinis 
kompetencijų sąrašas interiorizuoja dokumentų analizės procedūrą. Jei reikėtų 
detalizuoti sudarančias galutinį sąrašą kompetencijas, būtų naudinga rekonstruoti 
galutinio sąrašo sudarymo procedūrą – didesnė dalis nunykusių kompetencijų taptų 
galutinį sąrašą sudarančių kompetencijų elementais, į kuriuos galima atsižvelgti 
formuluojant studijų siekinius. Galutinis kompetencijų sąrašas nuo pradinio 
skiriasi kompetencijų formuluočių kokybe – tikslumu, nuoseklumu ir aiškumu.

5.5 lentelėje pateikiamas kompetencijų formuluočių pradiniame ir galutiniame 
sąrašuose palyginimas rodo, kaip fragmentiškas, atsitiktinis, kupinas pasikartojimų 
pirminis sąrašas transformuojamas į konceptualų, pagrįstą klasifikacijos pagrindą 
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turintį galutinį kompetencijų sąrašą. Šis sąrašo tobulinimas buvo svarbus 
intelektualinis pratimas visai tyrėjų grupei29. Intensyvi analizė truko daugiau kaip 
mėnesį, kompetencijas buvo išmokta analizuoti, sintetinti ir klasifikuoti. 

5.5 lentelė. Dalykinių kompetencijų formulavimo pavyzdžiai

st
ud

ijų
 

kr
yp

tis pradinės formuluotės iš dokumentų analizės
Galutinė 

formuluotėsiūloma 
formuluotė sinoniminės formuluotės

Še
im

os
 m

ed
ic

in
a

Atlikti paciento 
bendrąjį fizinį iš-
tyrimą

Atlikti paciento 
bendrąjį, specia-
lųjį fizinį bei psi-
chinį ištyrimą pa-
gal šeimos gydy-
tojo medicinos 
normoje numaty-
tus reikalavimus

Atlikti paciento 
specialųjį ištyrimą

Atlikti neurologinį, įvairaus amžiaus vaikų ūgio, svorio ir pro-
porcijų, kalbos vystymosi, psichomotorinio vystymosi, jutimų, 
elgesio, bendravimo atitikties amžiui, oftalmologinį, nosies, 
ausų ir gerklės, dermatologinį, chirurginį ir ortopedinį, psichi-
nės būklės, akušerinį ir ginekologinį ištyrimą

Nustatyti dia-
gnozes

Diagnozuoti ligas; suformuluoti diagnozę; nustatyti (diagno-
zuoti), kokia organizmo funkcija yra sutrikusi bei tokio sutri-
kimo priežastį; atpažinti konkrečią ligą; nustatyti žmogaus or-
ganizmo pažeidimus; diagnozuoti dažniausiai šeimos gydytojo 
praktikoje pasitaikančias sveikatos problemas, ligas

Parinkti, paskir-
ti ir atlikti me-
dicininius (dia-
gnostinius) tyri-
mus ir diagno-
zuoti šeimos gy-
dytojo medicinos 
normoje numaty-
tas sveikatos pro-
blemas, ligas

V
is

uo
m

en
ės

 sv
ei

ka
ta

Stebėti ir vertinti 
visuomenės svei-
katos fizinę ir soci-
alinę aplinką

Vertinti individų, atskirų visuomenės grupių ir aplinkos sveika-
tą; analizuoti gyventojų ir kitų tikslinių grupių sveikatos pro-
blemų ir gyvensenos ypatumus; analizuoti ir vertinti moky-
klos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius; stebėti 
ir vertinti visuomenės ir atskirų jos grupių bei aplinkos sveika-
tą; vertinti makroaplinkos ir mikroaplinkos veiksnius, jų galimą 
poveikį sveikatai; moksliškai pagrįstais metodais nustatyti as-
mens ar grupės asmenų fizinį aktyvumą; atlikti poveikio sveika-
tai vertinimą; gebėti analizuoti ir įvertinti pagrindinius asmens 
ir visuomenės fizinį aktyvumą lemiančius veiksnius bei jų gru-
pes; mokėti nustatyti fizinį aktyvumą ir su fiziniu aktyvumu su-
sijusias sveikatos problemas; mokėti testuoti ir vertinti funk-
cinių sistemų (organų) ir su sveikata susijusį fizinį pajėgumą

Vertinti fizinės ir 
socialinės aplin-
kos poveikį, grės-
mes, rizikos 
veiksnius visuo-
menės ir atskirų 
jos grupių sveika-
tai, siūlyti jų kon-
trolės būdus

Įvertinti aplinkos 
rizikos veiksnius ir 
nustatyti kontrolės 
metodus

Išmanyti įvairių aplinkos veiksnių poveikį žmonių grupėms ir 
populiacijoms; išmanyti (gyvenamosios ir darbo) aplinkos (oro, 
vandens, dirvožemio, maisto produktų ir kt.) riziką gyventojų 
sveikatai, socialinių, ekonominių, profesinių ir kt. veiksnių, taip 
pat gyvensenos sąsajas su sveikata

29 Su kompetencijų tobulinimo procesu detaliau galima susipažinti ECTS projekto interneto svetainėje. Profesinės 
veiklos lauko tyrimų rezultatai yra svetainės puslapyje „Projekto rezultatai“ adresu http://www.ects.cr.vu.lt/Projekto_
rezultatai. Kiekvienoje iš aštuonių tyrimo ataskaitų yra skyrius „Profesinės veiklos dokumentų analizė“, kuriame 
pateikti analizuotų dokumentų sąrašai ir bent dvi kompetencijų sąrašų lentelės: viena – pirminių, kita – galutinių. 
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st
ud

ijų
 

kr
yp

tis pradinės formuluotės iš dokumentų analizės
Galutinė 

formuluotėsiūloma 
formuluotė sinoniminės formuluotės

V
is

uo
m

en
ės

 sv
ei

ka
ta

Formuoti, koordi-
nuoti ir įgyvendin-
ti nacionalinę, re-
gionų ir savivaldy-
bių sveikatos po-
litiką institucijos, 
profesinės veiklos 
sferose Lietuvo-
je ir Europos Są-
jungos valstybė-
se, visuomeninėse 
ir pelno nesiekian-
čiose organizacijo-
se, nevyriausybi-
nėse organizacijo-
se, privačiose svei-
katos priežiūros įs-
taigose

Formuoti nacionalinę, regionų ir savivaldybių sveikatos politi-
ką ir strategijas, taikyti moksliškai pagrįstus metodus

Formuoti, koor-
dinuoti, įgyven-
dinti, vertinti na-
cionalinę ir tarp-
tautinę sveikatos 
politiką ir jai ats-
tovauti

M
uz

ik
a 

(a
tli

ki
m

o 
m

en
as

)

Gebėti atlikti soli-
nes ir ansamblines 
programas

Valdyti balsą ir (ar) muzikos instrumentą atliekant solo ir 
ansamblines partijas; nustatyti ir spręsti solinio ir ansamblinio 
atlikimo problemas; gebėti groti muzikos instrumentu arba 
dainuoti solo arba ansamblyje; gebėti groti muzikos instrumentu 
ar dainuoti solo (vienas), groti ir dainuoti ansamblyje; groti 
solo, kameriniuose ansambliuose (kvartetai, kvintetai ir kt.), 
orkestruose, estrados ir džiazo ansambliuose; dainuoti operose, 
operetėse, ansambliuose (duetuose, trio, kvartetuose ir pan.); 
atlikti dainuojamąjį folklorą solo ir su ansambliu; atlikti 
instrumentinį folklorą solo ir su ansambliu; gebėti panaudoti 
įgytus improvizacijos ir ansamblinio muzikavimo įgūdžius; 
panaudoti įgytus ansamblinės / kvarterinės technikos įgūdžius; 
gebėti atlikti įvairaus sudėtingumo, įvairių stilių ir žanrų 
muziką; gebėti interpretuoti įvairių stilių ir žanrų muzikos 
kūrinius; profesionaliai dirbti su solistais, ansambliais, chorais ir 
orkestrais, savaip atlikti įvairius muzikos kūrinius; gebėti viešai 
atlikti įvairių stilių ir žanrų muzikos kūrinius; profesionaliai 
atlikti įvairių stilių ir žanrų muzikos kūrinius; gebėti groti solo, 
ansamblyje, orkestre ir diriguoti kitiems; meniškai atlikti įvairaus 
sudėtingumo solinius, ansamblinius kūrinius bei akompanuoti; 
students should be ready to describe their experience of 
interacting musically in ensembles; students are expected to be 
able to interact musically in ensembles, varied both in size and 
style; where students have engaged in ensemble activity as part 
of their 2nd cycle study, at the completion of their studies they 
are expected to be able to take a leadership role in this activity; 
kaupti muzikavimo įvairios sudėties ansambliuose patirtį; 
toliau tobulinti individualius dainavimo įgūdžius ir pritaikyti 
juos ansambliniam dainavimui; įsijungti į bigbendo ar didesnės 
sudėties džiazo ansamblių darbą; gebėti groti ansamblyje; 
gebėti rasti tinkamiausias priemones ansambliui su vokalistu 
ar instrumentalistu; suprasti klavesino vaidmenį ansamblyje, 
jo paskirtį ir išraiškos galimybes; gebėjimas praktiškai taikyti 
skaitmeninio boso žinias dalyvaujant kameriniame ansamblyje; 
gebėjimas profesionaliai bendradarbiauti klavesino specifikos 
ir ansamblinių galimybių klausimais; gebėjimas muzikuoti 
įvairios sudėties ansambliuose; profesionaliai atlikti kūrinius 
fortepijonui solo; gebėjimas pasirengti viešiems solo ir įvairios 
sudėties (muzikos) ansamblių koncertams

Gebėjimas pro-
fesionaliai ir me-
niškai atlikti solo 
repertuarą, groti 
įvairiuose ansam-
bliuose
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st
ud

ijų
 

kr
yp

tis pradinės formuluotės iš dokumentų analizės
Galutinė 

formuluotėsiūloma 
formuluotė sinoniminės formuluotės

M
uz

ik
a 

(a
t-

lik
im

o 
m

e-
na

s)

Išmanyti interpre-
tacijos istoriją ir 
teoriją

Žinoti pagrindinius interpretacijos teorijos principus; išmanyti 
muzikos kūrinių perdirbimo metodiką, obertonų kompozicijas

Išmanyti skir-
tingų stilių, žan-
rų ir formų muzi-
kos interpretaci-
jos tradicijas

D
ai

lė

Gebėti valdyti ir 
derinti tradicines ir 
šiuolaikines plas-
tinės raiškos prie-
mones, technikas 
ir technologijas

Command of the most important techniques and technologies 
relevant to the design discipline including techniques and 
technologies specific to own specialisation; įvaldyti įvairias 
vizualinės raiškos priemones bei jų technines galimybes (tapyba, 
piešinys, grafika, freska, mozaika); valdyti įvairias dailės 
technikas, mokyti piešti, lipdyti, naudotis dailės priemonėmis, 
gebėti naudotis šiuolaikinėmis dailės raiškos technikomis ir 
technologijomis, aktyviai taikyti jas praktikoje; įvaldyti rankines 
ir kompiuterines kūrinių atlikimo technikas ir technologijas, 
taikyti įvairias vizualinės raiškos ugdymo(si) metodikas. Tapymo 
technika yra įvairi: aliejinė tapyba, tempera (emulsiniai dažai, 
skiedžiami vandeniu), akvarelė, guašas, pastelė (sausi dažai, ši 
technika artima akvarelei), klijų tapyba, freskos ir kt.; skiriasi ir 
tapybos žanrai (peizažas, natiurmortas, portretas; istorinis, buitinis 
ir kt. žanras); žinoti įvairias piešimo, tapybos, lipdybos technikas 
ir priemones bei įrankius, darbe naudoti įvairias piešimo, tapybos 
priemones, įrankius, vaizdinę ir gamtinę medžiagą

Gebėjimas valdy-
ti ir derinti tradi-
cines ir šiuolaiki-
nes plastinės raiš-
kos priemones, 
technikas ir tech-
nologijas

BenDRųjų komPeTencijų sĄRAšo suDARymAs

Atliekant dokumentų analizę pirmiausia buvo sudaromi atskiri kiekvienos 
į projektą įtrauktos studijų krypties bendrųjų kompetencijų sąrašai. Bendrųjų 
kompetencijų sąrašams sudaryti remtasi tais pačiais dokumentų šaltiniais. Kadangi 
profesinio lauko tyrėjai dalyvavo rengiant keletą studijų krypčių sąrašų, pastebėta, 
kad skirtingų studijų krypčių ar programų bendrosios kompetencijos kartojasi, 
sutampa. Atliekant tyrimą ir konsultuojantis su „Tuning“ eskpertais, nuspręsta 
kaip tyrimo instrumentą naudoti „Tuning“ projekto darbdavių, absolventų ir 
akademinės bendruomenės apklausose taikytą bendrųjų kompetencijų sąrašą, 
kurį sudaro 31 kompetencija. Tokį pasirinkimą lėmė keletas veiksnių. Kaip teigia 
„Tuning“ projekto autoriai ir vadovai, sudarant bendrųjų kompetencijų sąrašą 
buvo apžvelgta 20 bendrųjų kompetencijų tyrimų ir jų pagrindu sudarytas pirminis 
sąrašas 85 kompetencijų, kurias aktualiomis įvardijo aukštojo mokslo institucijos 
ar įmonės, o į galutines anketas, skirtas absolventams ir darbdaviams, įtrauktos 
įvairios tyrimui svarbios bendrosios kompetencijos. 

Bendro sąrašo naudojimas turėjo prasmę ir padėjo palyginti, kaip vertinamos 
absolventų, Lietuvoje baigusių aštuonias skirtingų studijų krypčių programas, 
kompetencijos. Vertinimo analizė yra pateikiama 8 šios monografijos skyriuje. 
Empiriniai tyrimo rezultatai taip pat atskleidžia vietos kontekstą ir suteikia 

 Grįžti į turinį



70

profesinės veiklos lauko tyrimas

galimybę svarstyti, kokių kompetencijų vertinimui turi įtakos specifinis vietos 
kontekstas, kuris gali būti susijęs tiek su atskiros studijų krypties programomis, 
tiek su bendra Lietuvos švietimo sistema. 

Į galutines anketas, skirtas analizuojamų studijų krypčių darbdaviams ir 
absolventams, pateko 31 bendroji kompetencija.

instrumentinės kompetencijos:
• gebėjimas abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir sisteminti informaciją;
• gebėjimas organizuoti ir planuoti;
• dalykinės srities žinios ir savo profesijos supratimas;
• gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu gimtąja kalba; 
• gebėjimas bendrauti užsienio kalba;
• informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo įgūdžiai;
• gebėjimas ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją apdoroti ir 

analizuoti;
• gebėjimas spręsti problemas;
• gebėjimas priimti sprendimus.
tarpasmeninės kompetencijos:
• kritiškas ir savikritiškas mąstymas;
• gebėjimas dirbti grupėje;
• tarpasmeniniai ir bendravimo įgūdžiai;
• gebėjimas bendrauti su žmonėmis, kurie nėra darbuotojo profesinės srities 

ekspertai;
• gebėjimas atsižvelgti į įvairovę ir daugiakultūriškumą;
• gebėjimas dirbti tarptautinėje aplinkoje;
• gebėjimas motyvuoti žmonės siekti bendrų tikslų;
• gebėjimas veikti etiškai (etiniai įsipareigojimai).
sisteminės kompetencijos:
• gebėjimas žinias taikyti praktikoje;
• gebėjimai atlikti mokslinius tyrimus;
• gebėjimas mokytis;
• gebėjimas prisitaikyti prie naujų situacijų;
• gebėjimas kurti naujas idėjas (kūrybiškumas);
• gebėjimas dirbti savarankiškai;
• gebėjimas rengti ir valdyti projektus;
• iniciatyvumas ir verslumas;
• gebėjimas įvertinti ir palaikyti darbo kokybę (dėmesys kokybei);
• dėmesys saugumui; 
• atkaklumas ir ryžtingumas vykdant pavestas užduotis ir prisiimtus įsipareigojimus;
• įsipareigojimas saugoti aplinką;
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• socialinis atsakingumas ir pilietiškumas;
• lygių galimybių ir tolerancijos principo laikymasis.

DokumenTų AnAlizės RezulTATų Reikšmė 
ATnAujinAnT sTuDijų PRoGRAmAs

Svarstydami dokumentų analizės rezultatus, profesinės veiklos lauko tyrime 
dalyvavę tyrėjai dalykininkai30 studijų programų atnaujinimo atžvilgiu dokumentų 
analizės etapą pripažino pačiu naudingiausiu. Profesinio lauko tyrėjų sociologų 
sudaryti kompetencijų sąrašai buvo pagrindas galutiniams sąrašams rengti – 
kompetencijoms sisteminti, grupuoti, ieškoti optimalių formuluočių: 

„Paprasčiausiai jis buvo nesusistemintas, buvo tam tikrų niuansų, reikėjo 
dar patikslinti, kai ką išmesti, bet tai buvo tik niuansai. Daugiausia, tai reikėjo 
sisteminti, sugrupuoti tą pirminį sąrašą, ir būtent mes tai ir darėme – grupavome, 
pildėme, išmetėme dalį informacijos. Bet, tiesą pasakius, tas sąrašas ne vieną 
kartą keitėsi, kol buvo paliktas toks, koks jis yra“ (citata iš grupinės diskusijos 
su tyrėjais dalykininkais).
Tačiau paminėtini ir atvejai, kai galutinis (naudotas kaip tyrimo instrumentas, 

taip pat programų aprašuose) studijų programų kompetencijų sąrašas turėjo mažai 
bendrų kategorijų, palyginti su sąrašu, parengtu analizuojant apibūdinančius 
studijų programą dokumentus. Tokiais atvejais tyrėjai dalykininkai jautėsi iš 
esmės sudarę naują dalykinių kompetencijų sąrašą: 

„Ir tikrai aš prisimenu, mes susėdę padarėme visiškai naują sąrašą, kuris 
beveik visiškai nebuvo susijęs su tais duomenimis, kurie buvo rasti visuose 
dokumentuose Lietuvoj“ (citata iš grupinės diskusijos su tyrėjais dalykininkais).

„Aš norėčiau paantrinti, prisimenu mūsų <...> grupėje, kai gavome <...> 
dokumentų analizės, na, kaip ir iš dokumentų analizės tas kompetencijas. Mes 
išsigandom, tikrai labai išsigandom, nes visiškai nepamatėme tos profesijos, 
kurios mes mokom. Ir tikrai tada buvo šokas – ką dabar daryt? Ir ne dėl to, kad 
ta tyrėjų grupė ką nors blogai padarė, ne, tikrai ne dėl to. Jie labai didelį darbą 
padarė, iš dokumentų ištraukė, ištraukė, bet tokie yra mūsų profesijos dokumentai, 
tai mums buvo didelis šokas ir... Ir kalbant apie tai, kaip studijų programai tai 
atsiliepia, tai aš pagalvojau, kad labai reikia atkreipti į tai dėmesį. Kad vaizdas 
apie profesiją Lietuvos teisės aktuose yra visai ne tas, kokį mes čia universitete 
norim... Kaip mes įsivaizduojam, kad turėtų būti. <...> Ir mes sukūrėme visiškai 
naujas kompetencijas“ (citata iš grupinės diskusijos su tyrėjais dalykininkais).

30 Rengiant profesinės veiklos lauko tyrimo patirtį apibendrinančią monografiją (arba apibendrinant ir analizuojant 
profesinės veiklos lauko tyrimo patirtį), surengtos dvi grupinės diskusijos su skirtingų studijų krypčių grupių tyrėjais 
dalykininkais.  Išsamesnė informacija apie šias grupines diskusijas pateikiama 6 skyriuje.
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Tam tikrą tyrėjų dalykininkų įsivaizduojamo ir iš studijų programą 
apibūdinančių dokumentų rekonstruoto studijų programos absolvento profesinio 
portreto neatitikimą galėjo lemti ir pastangos apibendrinti gana plataus spektro 
absolventų profesinės veiklos lauko įvairovę, netolygus profesinės veiklos 
aprašas, dokumentų kokybė ir kiti veiksniai. Tačiau, kita vertus, ši dokumentų 
turinio analizė yra būdas pažvelgti, kokį paveikslą kuria švietimo sistemos 
dokumentai, atspindintys profesinę veiklą, susijusią su tam tikra studijų kryptimi. 
Kad programų rengėjams nepatinka dokumentų analizės rezultatas, gali būti taip 
pat laikoma jų netiesiogiai pateikiamu egzistuojančių ir įgyvendinamų studijų 
programų aprašymo vertinimu.

Kad ir kaip būtų, glaustai apibendrindami šį skyrių norėtume pabrėžti, 
kad kompetencijų, ypač dalykinių, sąrašo sudarymas yra ilgas ir daug darbo 
reikalaujantis procesas. Kaip jau minėjome ankstesniame skyriuje, „Tuning“ 
metodikoje, į kompetencijas ir jų sąrašus siūloma žvelgti kaip į labai dinamiškus. 
Svarbu pabrėžti, kad dinamiškumas kyla ne tik iš itin sparčių darbo rinkos, 
profesinės veiklos, technologijų pokyčių, bet šio dinamiškumo šaltinis taip pat 
yra aukštojo mokslo ir profesinės veiklos laukų sąveikos bei šių laukų vidaus 
procesai. Kompetencijos ir jų sąrašai yra socialiniai konstruktai, o ne objektyviai 
egzistuojančios darbo pasaulio veikėjų charakteristikos.
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6. DARBDAVių iR ABsolVenTų TyRimo meToDikA

Vykdant ECTS projektą atliktu darbdavių ir absolventų tyrimu buvo siekiama 
sužinoti, kokių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų reikia tam tikros studijų 
krypties absolventų profesinei veiklai ir kiek absolventai, baigę studijų programą, 
darbdavių ir pačių absolventų nuomone, yra pasirengę profesinei veiklai. Toks 
profesinės veiklos lauko tyrimas turėjo suteikti studijų programų rengėjams 
tikrumą, kad jų sudaryti dalykinių ir bendrijų kompetencijų sąrašai atitinka šių 
socialinių dalininkų poreikius. Studijų programų rengėjai galėjo pasitikslinti, ar 
atlikus dokumentų analizę sudarytuose ir vėliau studijų programų rengėjų (tyrėjų 
dalykininkų), konsultuojantis su „Tuning“ ekspertais, patikslintuose kompetencijų 
sąrašuose nebuvo praleistos svarbios studijų programų absolventų profesinei 
veiklai kompetencijos, o galbūt atvirkščiai – į sąrašą įtrauktos kompetencijos, 
kurių naudingumu darbdaviai ir absolventai abejoja. Kaip jau minėjome 4 
skyriuje, įgyvendinant ECTS projektą atliktas profesinės veiklos tyrimas gali būti 
vertinamas kaip atnaujinamų studijų programų socialinio aprobavimo įrankis. 

Darbdavių ir absolventų tyrimo duomenų analizės rezultatus pristatysime 
kituose monografijos skyriuose. Šis skyrius yra skirtas darbdavių ir absolventų 
tyrimo metodikai, kuri padėtų skaitytojams geriau suprasti tyrimo duomenis. 

Taip pat šio skyriaus pabaigoje skaitytojai ras profesinės veiklos lauko tyrėjų 
dalykininkų grupinių diskusijų, skirtų jų nuomonei apie atlikto profesinės veiklos 
tyrimo rezultatus sužinoti, metodiką. Kaip jau minėjome 4 skyriuje, vykdant ECTS 
projektą, profesinės veiklos lauko tyrimo duomenų tikslinė naudotojų grupė buvo 
studijų programų rengėjai. Tyrėjai dalykininkai profesinės veiklos lauko tyrėjų 
komandoje atstovavo atnaujinamų studijų programų rengėjams. Dalyvaudami 
rengiant savo studijų krypties kompetencijų plėtotės metodiką, jie turėjo galimybę 
patys patikrinti, ar ir kiek yra vertingi darbdavių ir absolventų tyrimo rezultatai jų 
darbui, susijusiam su studijų programų atnaujinimu. Todėl pasibaigus profesinės 
veiklos lauko tyrimui buvo svarbu išgirsti jų požiūrį į atlikto tyrimo rezultatus. 

Galime išskirti tris darbdavių ir absolventų tyrimo etapus (žr. 6.1 pav.). 
Pirmajame etape buvo atliekamas studijų krypties darbdavių kiekybinis tyrimas. 
Šiame etape darbdaviai buvo apklausiami panaudojant standartizuotą klausimyną: 
buvo prašoma įvertinti dalykinių ir bendrųjų kompetencijų svarbą jų darbuotojų 
veikloje ir šių kompetencijų lygį, kurį darbuotojai turėjo, pradėję dirbti jų 
įmonėje. Antrajame etape buvo rengiamos grupinės diskusijos31 su studijų krypties 

31 Kadangi lietuviškas grupinės diskusijos terminas gali sukelti tam tikrą painiavą, visiems, susidūrusiems ir 
nesusidūrusiems su socialinių tyrimų metodais, žinotina, kad  šioje monografijoje grupinės diskusijos terminu 
įvardijamas tyrimo metodas, kuris pas mus geriau žinomas ir dažniausiai nurodomas pažodiniais anglų kalbos 
termino focus group research vertiniais į lietuvių kalbą (pvz.: fokusuotų diskusijų grupės, focus grupės).
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programų, kurios buvo atnaujinamos vykdant ECTS projektą, absolventais. 
Šiose diskusijose buvo aptariami ir darbdavių apklausos rezultatai. Galiausiai, 
trečiajame etape, buvo atlikti kokybiniai interviu su darbdavių atstovais, siekiant 
išgirsti jų požiūrį į darbdavių kiekybinio tyrimo ir absolventų grupinių diskusijų 
rezultatus. Toliau pateikiame išsamią informaciją apie kiekvieną šių etapų. Svarbu 
paminėti, kad dalis šiame skyriuje pateikiamos informacijos jau buvo skelbta šios 
monografijos autorių parengtoje „Profesinės veiklos lauko tyrimo metodikoje“ 
(Beresnevičiūtė ir kt. 2011).

Kokybinis atnaujinamų studijų krypties programų 
absolventų tyrimas

Kokybinis studijų krypties absolventų darbdavių tyrimas

2  etapas

3  etapas

Kiekybinis studijų krypties absolventų darbdavių tyrimas

1  etapas

6.1 pav. Darbdavių ir absolventų tyrimo etapai

kiekyBinis DARBDAVių TyRimAs

Kiekybiniame tyrime darbdaviams buvo pateikti projekte dalyvavusių tyrėjų 
dalykininkų (studijų programų rengėjų) kartu su užsienio ekspertais parengti 
dalykinių ir bendrųjų kompetencijų sąrašai. Reprezentatyviai darbdavių apklausai 
taikant standartizuotą klausimyną, galima atsakyti į tokius studijų programų 
rengėjų klausimus: kokias dalykines ir bendrąsias kompetencijas darbdaviai 
nurodo kaip svarbias jų darbuotojų veikloje, o kurias laiko mažiau svarbiomis, 
dėl kokių kompetencijų darbdaviai sutaria, o dėl kurių jų nuomonės skiriasi, 
ar priklauso darbdavių kompetencijų svarbos vertinimai nuo jų įmonės veiklos 
srities, kaip vertina darbdaviai jų įmonėse dirbančių jaunų specialistų pasirengimą 
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profesinei veiklai, ar priklauso darbdavių vertinimai nuo to, kokią kvalifikaciją 
(profesinio bakalauro, bakalauro ar magistro) yra įgijęs jų darbuotojas. Kiekybinio 
tyrimo rezultatas – skaitinės dalykinių ir bendrųjų kompetencijų įvertinimo 
reikšmės. Šiuos rezultatus studijų programų rengėjai gali pasitelkti pagrįsdami 
kompetencijų sąrašą, pagal kurį apibrėžiami studijų siekiniai. Kaip jau minėjome, 
toks tyrimas leidžia įvertinti, ar ir kiek, darbdavių požiūriu, yra tinkamas studijų 
programų rengėjų ir (ar) vykdytojų parengtas kompetencijų sąrašas, kuriuo jie 
vadovavosi rengdami ar atnaujindami studijų programą. 

Tyrimas apėmė: anglų filologijos, informatikos, medicinos (šeimos 
gydytojai), visuomenės sveikatos, dailės, muzikos, socialinio darbo, chemijos – iš 
viso aštuonias studijų kryptis. 

Profesinės veiklos tyrimas, atsižvelgiant į jo tikslą, yra išskirtinis, nes tiriant 
darbdavių nuomonę neįmanoma atlikti vienos reprezentatyvios tam tikros šalies 
darbdavių apklausos pagal tą patį, bendrą visiems darbdaviams klausimyną, 
kurio rezultatai būtų pritaikomi rengiant skirtingas studijų programas. Dalykinės 
kompetencijos priklauso nuo konkrečios profesinės veiklos srities ar veiklos 
sričių, į kurias orientuojasi studijų programos. Parengti vieną išsamų, tinkamą 
visoms veiklos sritimis dalykinių kompetencijų sąrašą, iš kurio darbdaviai paskui 
atrinktų, kas yra aktualu jų įmonės veiklai, yra metodiškai neįmanoma. Todėl 
tiriant darbdavių nuomonę apie dalykines ir bendrąsias kompetencijas, kurias 
norima ugdyti tam tikroje studijų programoje, neišvengiamai tenka atlikti du 
darbus:

1. aprėžti konkrečios studijų krypties programų absolventų potencialių 
darbdavių imtį, pavyzdžiui, kur įsidarbina anglų filologijos programas 
baigę Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventai (vertimo biuruose, bendrojo 
lavinimo mokyklose, turizmo paslaugas teikiančiose įmonėse, valstybės 
institucijose, kt.);

2. parengti konkrečios studijų krypties programų absolventų darbdaviams 
pritaikytą klausimyną, kuriame būtų vertinamos su ta studijų kryptimi 
susijusios dalykinės kompetencijos.

imčių formavimas

Vykdant ECTS projektą, atitinkamai buvo apklaustos aštuonios 
nepriklausomos darbdavių imtys pagal kiekvienai studijų krypčiai pritaikytą 
klausimyną. 

Tinkamai suformuota respondentų imtis yra viena esminių kiekybinio tyrimo 
duomenų kokybės sąlygų. Pagrindinis sudarytos imties kokybės kriterijus, savo 
ruožtu, yra jos reprezentatyvumas. Imtis laikoma reprezentatyvia, jeigu, ištyrus 
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imties vienetus (šiuo atveju tyrimui atrinktus darbdavius), gaunami panašūs 
rezultatai, kuriuos gautume, jei ištirtume visą populiaciją (visus tam tikros studijų 
krypties absolventų potencialius darbdavius). 

Imčių sudarymo būdų yra įvairių, tačiau ne visi jie vienodai pajėgūs 
užtikrinti imties reprezentatyvumą. Geriausiai imties reprezentatyvumą užtikrina 
tikimybiniai imties sudarymo metodai. Tačiau, kad galėtume taikyti šiuos imties 
sudarymo metodus, reikia išsamaus ir tikslaus populiacijos sąrašo. Deja, toks 
sąrašas, kuriame šalies įmonės būtų suskirstytos į grupes pagal tai, kokių studijų 
krypčių absolventai jose dirba, nėra prieinamas tyrėjams, o jo parengimas būtų labai 
padidinęs tyrimo kainą. Todėl buvo pasirinktas kvotinės imties sudarymo metodas. 
Kaip ir taikant tikimybinius imties sudarymo metodus, modeliuojant kvotinę imtį 
stengiamasi sudaryti tokią imtį, kuri pagal tyrimui reikšmingus parametrus atitiktų 
populiaciją, ir išvadas ištyrus imtį būtų galima daryti apie visą populiaciją. Tačiau, 
skirtingai nei sudarant tikimybinę imtį, yra pavojus, kad tyrėjas turi netikslius 
duomenis apie populiacijos parametrus, pagal kuriuos modeliuoja kvotinę imtį, o 
tai reiškia, kad imtis nereprezentuotos visos populiacijos. Į tai būtina atsižvelgti 
analizuojant duomenis ir formuluojant tyrimo išvadas.

Įgyvendinant ECTS projektą ir formuojant darbdavių imtis, buvo taikomi 
keturi kvotų apibrėžimo kriterijai: darbuotojų baigta studijų programa (darbuotojų 
kvalifikacija), įmonės veiklos sritis, įmonės veiklos sektorius, įmonės buveinės 
vieta.

Taip pat svarbu pabrėžti, kad apklausai buvo atrenkamos tik tos įmonės ar 
įstaigos, kuriose dirba darbuotojai, įgiję tam tikros studijų krypties profesinio 
bakalauro, bakalauro ar magistro kvalifikacinius laipsnius aukštosiose mokyklose 
ne anksčiau kaip prieš 5 metus (t. y. 2005–2009 m. studijų programų absolventai).

Rengiantis atlikti darbdavių apklausą, formuojant kiekybinės darbdavių 
apklausos imtis, itin svarbus buvo tyrimo komandos ir tyrėjų dalykininkų 
bendradarbiavimas siekiant identifikuoti tyrimo lauką. Būtent atitinkamų krypčių 
tyrėjai dalykininkai buvo pagrindinis informacijos apie aštuonių studijų krypčių 
absolventų profesinės veiklos lauką šaltinis. Pagal tyrėjų sociologų parengtą 
formą tyrėjai dalykininkai parengė informaciją apie tai, kokiose įstaigose, 
įmonėse, kokiuose veiklos sektoriuose ir kuo dirba (kokias pareigas eina) aštuonių 
studijų krypčių absolventai, kokia kvalifikacija (profesinio bakalauro, bakalauro, 
magistro) reikalinga šiam darbui atlikti. Kai kuriais atvejais tyrėjai dalykininkai 
apibrėžė tipines absolventų darbo vietas, pateikė išsamius įmonių ir įstaigų 
sąrašus, studijų programas baigusių absolventų pareigybių sąvadus, kitą reikiamą 
informaciją. Pažymėtina, kad surinktos informacijos kokybę lėmė atskirų studijų 
krypčių atstovų, dalykinių grupių renkama informacija apie darbinę absolventų 
veiklą, jos sistemiškumas, nuolatinis atnaujinimas ir kt. Formuoti imtis buvo 
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sudėtinga ir todėl, kad tyrimu siekta apklausti visų aukštųjų mokyklų atitinkamų 
studijų krypčių absolventų darbdavius, o ne tik projekte dalyvaujančių aukštųjų 
mokyklų absolventus. Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, nustatytos minimalios ir 
maksimalios imčių kvotos dalys numatant, kad per tyrimą gali kisti jų santykis. 

Atskirai verta aptarti, kaip buvo formuojama atskiros studijų krypties imtis 
ir su kokiomis problemomis, iššūkiais susidurta atliekant empirinį tyrimą, ką 
teko koreguoti. Kaip jau buvo minėta, pagrindiniai atrankos kvotų apibrėžimo 
kriterijai formuojant darbdavių imtis buvo šie: darbuotojų baigta studijų programa 
(darbuotojų kvalifikacija), įmonės veiklos sritis, įmonės veiklos sektorius, 
įmonės buveinės vieta. Ne visoms studijų kryptims vienodai aktualūs atskiri 
atrankos kriterijai. Atliekant darbdavių apklausą, formuojant imtis buvo atkreiptas 
dėmesys, kad kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, šeimos medicinos, visuomenės 
sveikatos) baigtinė įstaigų ir institucijų aibė gali būti per maža reikiamam 
respondentų skaičiui pasiekti (t. y. profesiniame lauke gali nebūti 100 darbdavių, 
kurių atstovaujamose įmonėse ar įstaigose dirba 2005–2009 m. atitinkamų 
studijų programų absolventai). Kita vertus, tam tikra dalis absolventų yra patys 
sau darbdaviai. Atsižvelgiant į tai, buvo nuspręsta į tyrimo imtį įtraukti darbo 
vietos ekspertus – atitinkamų studijų krypčių absolventus, turinčius profesinės 
veiklos patirties ir galinčius vertinti savo pasirengimą profesinei veiklai, įgytų 
kompetencijų svarbą darbo rinkoje. Kiekvienos imties darbdavių ir darbo vietos 
ekspertų proporcijos apibrėžtos atskirai. 

medicinos respondentų (šeimos gydytojų) imtis. Medicinos studijų kryptis 
yra specifinė ir ypatinga, nes jos parengtų specialistų profesinė veikla priskiriama 
prie reglamentuojamų profesijų grupės, t. y. valstybė nustato profesinės veiklos 
taisykles ir reikalavimus. Į ECTS projektą įtraukta ir nagrinėta šeimos gydytojų 
profesinė veikla specifinė dar ir tuo, kad didžioji dalis šeimos gydytojų įsidarbina 
savivaldybių viešosiose įstaigose – pirminės asmens sveikatos priežiūros centruose, 
kiek mažiau – privačiuose šeimos medicinos centruose ar kabinetuose, nedidelė 
dalis šeimos gydytojų dirba specializuotų antrinio ar tretinio lygio įstaigų priėmimo 
skyrių gydytojais, greitosios pagalbos stoties gydytojais ar slaugos ir palaikomojo 
gydymo įstaigose. Pavyzdžiui, 2009 m. Lietuvoje pirminės ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas teikė 391 pirminės asmens sveikatos priežiūros 
įstaiga, iš jų 221 – privačios. Todėl šiuo atveju, turint baigtinį įstaigų, institucijų 
ir kartu darbdavių sąrašą, 2005–2009 m. šeimos medicinos rezidentūros studijų 
programų absolventų atranką teoriškai žymiai lengviau suformuoti ir apibrėžti 
konkrečias proporcijas, pavyzdžiui, pagal įstaigos buveinės vietą, veiklos sektorių. 

Po pirmųjų kontaktų telefonu su pirminės sveikatos priežiūros įstaigų 
atstovais paaiškėjo, kad santykinai yra labai nedaug įstaigų, kuriose dirba 2005–
2009 m. šeimos rezidentūrą baigę specialistai (viena iš prielaidų – ženkli dalis 
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Lietuvos universitetų šeimos rezidentūros absolventų išvyksta dirbti šeimos 
gydytojais į užsienio šalis). Todėl buvo nutarta padidinti generalinę visumą 
ir į imtį įtraukti dvejų ankstesnių metų (2003–2004 m.) absolventus, taip pat 
apklausti po vienodą dalį šeimos gydytojų darbdavių ir darbo vietos ekspertų – 
2003–2009 m. absolventų. Šeimos gydytojų imtis išsiskyrė ir santykinai didesne 
dalimi respondentų, atsisakiusių dalyvauti tyrime, motyvuojant dideliu darbo 
krūviu ir laiko stoka. Verta paminėti, kad šie motyvai kartojosi ir kituose tyrimo 
etapuose (imant interviu iš darbdavių, organizuojant grupines diskusijas su šeimos 
rezidentūros absolventais). Pažymėtina, kad šiais atvejais ypač padėjo universitetų 
šeimos rezidentūros vadovų bendradarbiavimas ir tarpininkavimas surandant ir 
pasiekiant respondentus. 

visuomenės sveikatos srities respondentų imtis. Specifiškumu į šeimos 
medicinos studijas kiek panaši yra visuomenės sveikatos studijų absolventų 
profesinė veikla: dėl specifinės veiklos srities, įgytų kompetencijų dauguma 
specialistų dirba viešajame sektoriuje – valstybės institucijose ir įstaigose, ir 
tik nedidelė dalis dirba privačiose įmonėse (pavyzdžiui, sveikatos priežiūros 
įstaigose). Šiuo atveju, atliekant respondentų atranką, buvo svarbu atsižvelgti 
į įstaigų veiklos sritį: sveikatos politiką formuojančios institucijos (politikos 
lygmeniui atstovauja ministerijos, valstybės sveikatos priežiūros tarnybos, 
kt.), švietimo ir mokslo įstaigos (mokslo institutai, aukštosios universitetinės 
ir neuniversitetinės mokyklos, kt.), įvairios laboratorijos (esančios tarnybose, 
įvairaus lygmens sveikatos priežiūros įstaigose) bei kitos tarnybos. Taip pat 
buvo nesunku suformuoti baigtinį sąrašą įstaigų ir institucijų, kuriose dirba 
visuomenės sveikatos studijų absolventai ir kuriose pagal kitus atrankos kriterijus 
galima darbdavių apklausa. Tačiau pirmiausia buvo apibrėžtas darbdavių ir darbo 
vietos ekspertų santykis dėl gana mažos darbdavių imties. Visuomenės sveikatos 
darbdavių ir darbo vietos ekspertų imtis buvo viena iš lengviausiai surenkamų, jų 
klausimynas pasižymėjo atsakymų gausa. 

chemijos srities respondentų imtis. Atliekant chemijos studijų krypties 
absolventų darbdavių apklausą buvo susidurta su nemaža sunkumų. Ieškant 
respondentų pagal iš anksto apibrėžtus kriterijus, surinkta labai maža imties dalis, o 
kontaktai su įvairių įmonių atstovais leido daryti išvadą, kad didžioji dalis chemijos 
studijas baigusių absolventų nedirba pagal specialybę. Renkant tyrimo duomenis 
taip pat gauta nemažai komentarų, atsisakymų dalyvauti tyrime, argumentuojant 
rengiamų „abstrakčių chemikų ir darbo rinkos poreikių neatitikimu“. Surinkti 
reikiamą respondentų skaičių padėjo glaudus bendradarbiavimas su universitetų 
chemijos fakultetų atstovais ir jų tarpininkavimas ieškant pagal specialybę 
dirbančių absolventų. Chemijos srities darbdaviai ir darbo vietos ekspertai sudarė 
po vienodą imties dalį. 
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Dėl imčių, susijusių su kitomis studijų kryptimis, verta paminėti keletą 
dalykų, lėmusių tam tikrus imčių pakeitimus atliekant apklausą. Sudarant anglų 
filologijos darbdavių imtį, nemaža dalis respondentų buvo numatyta viešojo 
valdymo ir administravimo institucijose. Tačiau pradėjus ieškoti respondentų 
paaiškėjo, kad kandidatams dirbti minėtose institucijose reikalinga 5 metų patirtis, 
todėl sudėtinga rasti 2005–2009 m. anglų filologijos absolventų darbdavius. Ši 
kvota liko daug mažesnė, nei buvo numatyta metodikoje. Pasak tyrimą atlikusios 
įmonės, taip pat sunku buvo rasti kriterijus atitinkančias įmones turizmo ir vertimo 
srityse. Pasitaikė atvejų, kai, pasak darbdavių, tiek vertimo, tiek turizmo srityse 
dirbantys asmenys baigę ne anglų filologijos studijas, tiesiog gerai moka anglų 
kalbą. Keletas vertimo įmonių atstovų teigė, kad dėl darbo organizavimo pobūdžio 
jiems sudėtinga atsakyti į tyrimo klausimus: vertimo įmonės su laisvai samdomais 
vertėjais bendradarbiauja informacinėmis technologijomis, todėl įmonių atstovai 
teigia neturintys pakankamai žinių apie darbuotojų kvalifikaciją, o galintys 
įvertinti tik galutinį vertimo darbo rezultatą – tekstą. 

Konstruojant informatikos srities respondentų imtį, generalinė įmonių 
visuma buvo bene pati didžiausia, tačiau šiuo atveju palyginti daug kriterijus 
atitinkančių ir į imtį patekusių įmonių atstovų atsisakė dalyvauti tyrime arba 
nesutiko baigti pildyti anketos (pavyzdžiui, į galutinę duomenų bazę nepateko 108 
nebaigtos pildyti anketos). Taip pat dėl santykinai plataus socialinių darbuotojų 
pasiskirstymo įvairaus pobūdžio įstaigose ir įmonėse (pavyzdžiui: socialinės 
apsaugos sistemos institucijos, teikiančios socialines paslaugas, sveikatos apsaugos, 
švietimo, vidaus ir teisingumo reikalų sistemos institucijos, valstybės valdymo 
ir administravimo institucijos, socialines paslaugas teikiančios nevyriausybinės 
organizacijos), aukštojo mokslo institucijų, rengiančių socialinius darbuotojus, 
skaičiaus šios imties respondentų paieška nebuvo sudėtinga. Kaip priešingą atvejį 
galima paminėti dailės studijų krypties absolventų darbdavių ir darbo vietos 
ekspertų imtį, kurią sudarant vieno respondento paieška rėmėsi keleto kontaktų 
grandine bei reikalavo pastangų respondentus motyvuoti, reikėjo pakartotinai 
kviesti dalyvauti tyrime. muzikos atlikėjų imtis buvo paremta išsamiu įstaigų ir 
įmonių, kuriose dirba šios studijų krypties absolventai, sąrašu, palyginti su kitomis 
imtimis, šios imties sudarymas užtruko kiek ilgiau dėl darbo pobūdžio specifikos 
(repeticijų, koncertų laiko, dažnų išvykų, dalyvavimo festivaliuose ir kt.). Sudarant 
muzikos atlikėjų ir socialinių darbuotojų imtis apklausti tik darbdaviai. 

6.1 lentelėje pristatomi studijų krypčių imtims formuoti taikyti kriterijai.
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Vidutiniškai apklausta po 100 respondentų iš visų aštuonių studijų krypčių, iš 
viso apklausoje dalyvavo 817 respondentų. 6.2 lentelėje pateikta informacija apie 
imčių dydį ir sudėtį.

6.2 lentelė. imčių dydis ir sudėtis pagal studijų kryptis 

studijų kryptis imties dydis
imties sudėtis

Darbdaviai Darbo vietos 
ekspertai

Chemija 100 50 50

Anglų filologija 104 70 34

Dailė 101 50 51

Informatika 105 50 54

Medicina (šeimos gydytojai) 100 50 50

Muzika 100 100 0

Visuomenės sveikata 107 74 33

Socialinis darbas 100 100 0

iš viso 817 544 272

klausimynas

Darbdavių apklausoje naudotą klausimyną sudarė keturios klausimų grupės: 
1. faktiniai klausimai apie darbuotoją ir įmonę (kokią studijų programą yra 

baigęs darbuotojas, kada ją baigė, kada darbuotojas pradėjo dirbti įmonėje, 
kokia yra pagrindinė įmonės veiklos sritis, kokiam sektoriui priklauso 
įmonė (valstybiniam ar privačiajam), kokio dydžio įmonė, kokia įmonės 
buveinės vieta ir t. t., ir pan.);

2. darbuotojo bendrojo pasirengimo profesinei veiklai vertinimas („Kaip 
įvertintumėte Jūsų darbuotojo aukštojoje mokykloje įgytą pasirengimą 
darbui Jūsų įmonėje (įstaigoje)?“; vertinti naudota 5 balų skalė);

3. dalykinės kompetencijos (svarba profesinei veiklai ir lygis, kurį darbuotojas 
turėjo pradėjęs dirbti);

4. bendrosios kompetencijos (svarba profesinei veiklai ir lygis, kurį 
darbuotojas turėjo pradėjęs dirbti).

Vykdant ECTS projektą ir formuluojant klausimus, skirtus išsiaiškinti, kaip 
darbdaviai vertina dalykinių ir bendrųjų kompetencijų svarbą profesinei veiklai ir 
lygį, kurį darbuotojas turėjo pradėdamas dirbti, remtasi „Tuning“ projekto tyrimo 
metodika. 6.2 paveiksle pateikiame šių pagrindinių klausimų formuluotes.
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k1. Žemiau pateikiamas dalykinių gebėjimų ir įgūdžių, kurie gali būti 
reikalingi (pvz., chemiko) profesinei veiklai, sąrašas.

prašome įvertinti kiekvieną gebėjimą:

k1_a. ar šis gebėjimas yra visiškai nesvarbus, nesvarbus, svarbus ar 
labai svarbus darbuotojo profesinei veiklai jūsų įmonėje?

k2_b. kokio lygio šį gebėjimą darbuotojas turėjo, kai pradėjo dirbti 
jūsų įmonėje: visiškai šio gebėjimo neturėjo, turėjo silpną, vidutinį ar 
stiprų gebėjimą? 

INSTRUKCIJA APKLAUSOS ATLIKĖJUI: RODYTI 1 KORTELĘ SU 
DALYKINIŲ GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ SĄRAŠU. APIE KIEKVIENĄ 
GEBĖJIMĄ KLAUSTI K1_A ir K1_B.

Gebėjimai ir 
įgūdžiai

k1_a
Gebėjimo svarba 

darbuotojo profesinei 
veiklai įmonėje

k1_b 
Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmonėje
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1 1 kompetencija 1 2 3 4 1 2 3 4
2 2 kompetencija 1 2 3 4 1 2 3 4
3 ... 1 2 3 4 1 2 3 4

k2. Žemiau pateikiamas bendrųjų gebėjimų ir įgūdžių, kurie gali būti 
reikalingi aukštosios mokyklos absolvento sėkmingai profesinei veiklai 
(pvz.: tarpasmeninės kompetencijos, technologiniai įgūdžiai, kalbiniai 
gebėjimai, pažintiniai gebėjimai), sąrašas. prašome įvertinti kiekvieną 
gebėjimą:

k2_a. ar šis gebėjimas yra visiškai nesvarbus, nesvarbus, svarbus ar 
labai svarbus darbuotojo profesinei veiklai jūsų įmonėje?

k2_b. kokio lygio šį gebėjimą darbuotojas turėjo, kai pradėjo dirbti 
jūsų įmonėje: visiškai šio gebėjimo neturėjo, turėjo silpną, vidutinį ar 
stiprų gebėjimą? 
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INSTRUKCIJA APKLAUSOS ATLIKĖJUI: RODYTI 2 KORTELĘ SU 
BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ SĄRAŠU. APIE KIEKVIENĄ 
GEBĖJIMĄ KLAUSTI K2_A ir K2_B.

Gebėjimai ir 
įgūdžiai

k2_a
Gebėjimo svarba 

darbuotojo profesinei 
veiklai įmonėje

k2_b 
Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmonėje
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1 1 kompetencija 1 2 3 4 1 2 3 4
2 2 kompetencija 1 2 3 4 1 2 3 4
3 ... 1 2 3 4 1 2 3 4

6.2 pav. klausimų apie dalykines ir bendrąsias kompetencijas formuluotės

Kiekvienos studijų krypties respondentams sudaryti atskiri klausimynai, 
nes skyrėsi dvi jų dalys – klausimai apie dalykines darbuotojo kompetencijas 
ir klausimai apie įmonę (jie buvo suderinti su studijų krypčiai taikytais kvotų 
apibrėžimo kriterijais). Likusi klausimyno dalis buvo vienoda visiems tyrime 
dalyvavusiems respondentams. Kaip jau minėta anksčiau, visoms studijų kryptims 
taikytas vienodas bendrųjų kompetencijų sąrašas (31 kompetencija). 

kita svarbi informacija apie darbdavių apklausą

Apklausą pagal ECTS projekto profesinės veiklos tyrimo ekspertų parengtą 
metodiką vykdė tyrimų agentūra UAB „Factus Dominus“, laimėjusi viešųjų 
pirkimų konkursą.

Atliekant tyrimą taikytas tiesioginio interviu metodas (respondentus 
apklausė ir klausimyną pildė lauko darbus atlikusios įmonės apklausėjai) ir 
apklausa internetu. Pirmiausia su respondentu buvo tariamasi dėl tiesioginio 
interviu, ir tik jam nesutikus arba pačiam respondentui paprašius buvo siunčiama 
elektroninė anketos versija. Atrinktose įmonėse buvo apklausti atitinkamų studijų 
krypčių 2005–2009 m. absolventų darbdaviai arba darbdavių atstovai (tiesioginiai 
vadovai ar asmenys, turintys informacijos apie bendrąsias ir dalykines dirbančiojo 
kompetencijas); kaip anksčiau minėjome šiame skyriuje, kai kurių studijų krypčių 
darbdavių apklausoje dalį respondentų sudarė darbo vietos ekspertai (patys sau 
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darbdaviai, savarankiškai dirbantys 2005–2009 m. studijų programų absolventai). 
Vidutinė interviu trukmė 20–30 min.

Darbdavių apklausa vyko 2010 m. balandžio–liepos mėnesiais trimis 
bangomis, buvo apklausiami skirtingų studijų krypčių respondentai (6.3 lentelė). 

6.3 lentelė. Darbdavių apklausos bangos
studijų kryptys Duomenų rinkimas

Socialinis darbas 
Medicina (šeimos gydytojai)
Anglų filologija

2010 m. balandžio–gegužės mėn. 

Chemija 
Dailė 
Muzika

2010 m. gegužės–birželio mėn. 

Informatika
Visuomenės sveikata 2010 m. birželio–liepos mėn. 

Iš viso aštuonių studijų krypčių absolventų darbdavių apklausa buvo 
atliekama 670 Lietuvos įmonių ir įstaigų, kurių dauguma yra didesniuose 
miestuose. Informacija apie įmonių, kurių veikla susijusi su kiekviena studijų 
kryptimi ir kuriose buvo atliekama apklausa, skaičių pateikiama 6.4 lentelėje. 

6.4 lentelė. apklausoje dalyvavusių darbdavių įmonių pasiskirstymas pagal 
absolventų studijų kryptis 

studijų kryptis Įmonių skaičius

Anglų filologija 98

Chemija 85

Dailė 99

Informatika 85

Medicina (šeimos gydytojai) 56

Muzika 85

Socialinis darbas 71

Visuomenės sveikata 91

iš viso 670

kokyBinis ABsolVenTų TyRimAs

Grupinių diskusijų su studijų krypčių absolventais tikslas – atskleisti 
absolventų nuomones ir vertinimus apie studijuojant įgytas dalykines ir 
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bendrąsias kompetencijas, jų taikymą profesinėje veikloje, darbdavių lūkesčius, 
kompetencijų, svarbių jų profesinei veiklai, ugdymo aukštojoje mokykloje poreikį 
bei pasiūlymus, kaip atnaujinti jų baigtas studijų programas. 

Grupinės diskusijos buvo rengiamos pabaigus darbdavių kiekybinį tyrimą, 
siekiant papildyti duomenis, surinktus per darbdavių apklausą, absolventų 
požiūriu. Skirtingai nuo darbdavių apklausos, absolventų tyrimas pirmiausia buvo 
skirtas studijų programoms, kurias jie baigę ir kurias vykdant ECTS projektą buvo 
numatyta atnaujinti, aptarti. Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų sąrašas, sudarytas 
dokumentų analizės etape ir taikytas darbdavių apklausai, grupinėse diskusijose 
buvo pasitelktas tik kaip viena pokalbio temų. Per gana trumpą laiką, kol vyksta 
diskusija, absolventams yra sudėtinga įvertinti, ar šis bendrųjų ir dalykinių 
kompetencijų sąrašas yra tikslus ir išsamus, tačiau kompetencijų sąrašo taiklumą, 
siekiant į jį pažvelgti absolventų žvilgsiu, galima vertinti pasitelkiant grupinių 
diskusijų dalyvių pasakojimą, kokių žinių ir įgūdžių jiems reikia jų profesinėje 
veikloje, kokių jie pasigenda, kaip siūlytų atnaujinti jų baigtas studijų programas.

Dalyviai

Įgyvendinant ECTS projektą ir atliekant profesinės veiklos lauko tyrimą, iš 
viso buvo surengta 17 grupinių diskusijų su aštuonių studijų krypčių skirtingos 
pakopos programų absolventais (žr. 6.5 lentelę). Grupinių diskusijų kiekvienos 
studijų krypties klausimais skaičius varijavo nuo 1 iki 3. Kiek grupinių diskusijų 
buvo rengiama, priklausė nuo numatytų atnaujinti studijų programų skaičiaus: buvo 
siekiama surengti po vieną diskusiją su kiekvienos atnaujinamos studijų programos 
absolventais. Šiuo požiūriu išimtis buvo dvi studijų kryptys ir vienos krypties viena 
studijų programa: vykdant ECTS projektą nebuvo numatyta atnaujinti konkrečias 
dailės ir muzikos studijų krypčių programas, todėl diskutuoti buvo kviečiami ne 
vienos, o skirtingų bakalauro ir magistrantūros programų absolventai (tapybos ir 
skulptūros, dainavimo, dirigavimo, fortepijono, liaudies instrumentų, akordeono, 
styginių instrumentų programų absolventai); Vilniaus universiteto informacinių 
technologijų bakalauro studijų programa atnaujinama ir dar nebuvo šios programos 
absolventų pirmosios laidos, todėl į diskusiją buvo kviečiami ankstesnės studijų 
programos, pagal kurią buvo rengiami šios srities specialistai, absolventai.

Dalyviai į diskusijų grupes buvo atrenkami taikant tris atrankos kriterijus:
1. baigę tam tikrą studijų programą;
2. baigę studijas ne vėliau kaip prieš 5 metus;
3. įvairių pareigybių, dirbantys skirtinguose sektoriuose, profesinės veiklos srityse. 
Siekta, kad kiekvienoje grupinėje diskusijoje dalyvautų 6–8 dalyviai, tačiau, 

kaip matyti iš informacijos, pateiktos 6.5 lentelėje, pavyko surinkti tik dalies 
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grupių norimą dalyvių skaičių. Surandant atitinkančius atrankos kriterijus grupinių 
diskusijų dalyvius, profesinės veiklos lauko tyrėjams talkino tyrime dalyvavę 
tyrėjai dalykininkai (studijų programų rengėjai), kurių buvo prašoma suteikti jų 
atnaujinamas programas baigusių absolventų kontaktus. Absolventų surinkimą į 
diskusijų grupes apsunkino dvi aplinkybės. Pirma, aukštųjų mokyklų padaliniai 
neturi programų absolventų duomenų bazių, todėl ieškant jų programas baigusių 
absolventų galima kliautis pavieniais išsaugotais kontaktais ir šių kontaktinių 
asmenų turimais ryšiais su bendramoksliais. Antra, aukštųjų mokyklų absolventų 
motyvacija dalyvauti tokiose diskusijose, kaip parodė pastangų juos sukviesti 
į diskusiją rezultatai, yra itin menka. Viena vertus, kai į absolventus kreipiasi jų 
buvę dėstytojai, jie sutinka dalyvauti tokioje diskusijoje. Kita vertus, kai į juos 
kreipiasi tyrėjai, norėdami suderinti dalyviams tinkamą diskusijos laiką, pusė 
nurodo „artimiausiu laiku“ (artimiausias dvi savaites) neturėsiantys galimybių 
dalyvauti diskusijoje, dar dalis, kuri sutiko dalyvauti, diskusijos išvakarėse 
tyrėjams susisiekus su jais dėl dalyvavimo patvirtinimo praneša, kad nebegalės 
dalyvauti, pagaliau iš likusiųjų, patvirtinusių savo dalyvavimą, vienas kitas vis 
tiek nepasirodo diskusijoje. Nepaisant mažesnio dalyvių skaičiaus, mažos grupės 
suteikė daug duomenų, nes kiekvienam diskusijos dalyviui buvo suteikta daugiau 
laiko kalbėti. Tačiau mažose grupėse buvo ir mažesnė įžvalgų, požiūrių įvairovė, tai 
savo ruožtu apribojo dalies studijų krypčių kokybinio absolventų tyrimo išsamumą. 

6.5 lentelė. informacija apie grupines diskusijas 

studijų kryptis Grupių 
skaičius

Dalyvių 
skaičius

Grupinės diskusijos 
data ir vieta

socialinis darbas 3

Utenos kolegijos socialinio darbo pro-
fesinio bakalauro studijų programos 
absolventai

1 8 2010 m. birželio 16 d., 
Utenos kolegija

Vilniaus universiteto socialinio dar-
bo bakalauro studijų programos absol-
ventai

1 6
2010 m. birželio 21 d., 
Vilniaus universiteto Fi-
losofijos fakultetas

Vilniaus universiteto socialinio darbo 
magistrantūros studijų programos ab-
solventai

1 7
2010 m. liepos 1 d., Vil-
niaus universiteto Filoso-
fijos fakultetas

chemija 2

Vilniaus universiteto chemijos baka-
lauro programos absolventai 1 5

2010 m. birželio 18 d., 
Vilniaus universiteto 
Chemijos fakultetas
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studijų kryptis Grupių 
skaičius

Dalyvių 
skaičius

Grupinės diskusijos 
data ir vieta

Vilniaus universiteto chemijos magis-
trantūros studijų programos absolven-
tai

1 7
2010 m. birželio 30 d., 
Vilniaus universiteto 
Chemijos fakultetas

anglų filologija 2

Vilniaus pedagoginio universiteto an-
glų filologijos bakalauro studijų pro-
gramos absolventai

1 4
2010 m. rugsėjo 21 d., 
Vilniaus universiteto Fi-
losofijos fakultetas

Vilniaus universiteto anglų filologi-
jos bakalauro studijų programos ab-
solventai

1 5
2010 m. rugsėjo 25 d., 
Vilniaus universiteto Fi-
losofijos fakultetas

informatika 3

Vilniaus kolegijos programavimo 
kompiuteriams profesinio bakalauro 
studijų programos absolventai

1 5
2010 m. rugsėjo 23 d., 
Vilniaus universiteto Fi-
losofijos fakultetas

Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto informacinių technologijų ma-
gistrantūros studijų programos absol-
ventai

1 5
2010 m. rugsėjo 28 d., 
Vilniaus universiteto Fi-
losofijos fakultetas

Vilniaus universiteto informatikos 
krypties bakalauro studijų programos 
absolventai

1 4
2010 m. lapkričio 23 d., 
Vilniaus universiteto Fi-
losofijos fakultetas

medicina (šeimos gydytojai) 2

Kauno medicinos universiteto šeimos 
medicinos rezidentūros absolventai 1 4

2010 m. rugsėjo 24 d., 
Vytauto Didžiojo univer-
siteto Socialinių mokslų 
fakultetas

Vilniaus universiteto šeimos medici-
nos rezidentūros absolventai 1 2

2010 m. spalio 11 d., Vil-
niaus universiteto Filoso-
fijos fakultetas

visuomenės sveikata 2

Vilniaus kolegijos biomedicininės dia-
gnostikos profesinio bakalauro studijų 
programos absolventai

1 7
2010 m. rugsėjo 21 d., 
Vilniaus universiteto Fi-
losofijos fakultetas

Vilniaus universiteto visuomenės svei-
katos magistrantūros studijų progra-
mos absolventai

1 4
2010 m. rugsėjo 23 d., 
Vilniaus universiteto Fi-
losofijos fakultetas

muzika 2

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
atlikimo meno bakalauro studijų pro-
gramų absolventai 

1 4
2010 m. rugsėjo 29 d., 
Vilniaus universiteto Fi-
losofijos fakultetas
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studijų kryptis Grupių 
skaičius

Dalyvių 
skaičius

Grupinės diskusijos 
data ir vieta

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
atlikimo meno magistrantūros studijų 
programų absolventai

1 5
2010 m. spalio 5 d., Vil-
niaus universiteto Filoso-
fijos fakultetas

Dailė 1

Vilniaus dailės akademijos tapybos ir 
skulptūros bakalauro ir magistrantūros 
studijų programų absolventai 

1 4
2010 m. lapkričio 9 d., 
Vilniaus universiteto Fi-
losofijos fakultetas

iš viso surengta grupinių diskusijų 17

Grupinių diskusijų gairės

ECTS projekto diskusijų gaires sudarė ir diskusijoms vadovavo profesinio 
lauko tyrimo ekspertai. Pagrindinės temos ir klausimai, aptarti su tiriamų studijų 
krypčių programų absolventais, yra šie:

1. pasirengimo profesinei veiklai vertinimas: kiek absolventai jautėsi 
pasirengę darbui, kai pradėjo dirbti;

2. studijų metu įgytų kompetencijų taikymas profesinėje veikloje: kokias 
žinias ir įgūdžius, kuriuos įgijo aukštojoje mokykloje, taiko dabartiniame 
savo darbe;

3. darbo vietoje įgytos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai: kokias kompetencijas įgijo 
darbo vietoje; jų manymu, ar būtų buvę geriau, jeigu šias kompetencijas 
būtų įgiję aukštojoje mokykloje; ar įmanoma šias kompetencijas įgyti 
aukštojoje mokykloje, ar tai specializuotos kompetencijos, kurios gali ir 
turi būti įgyjamos tik darbo vietoje;

4. trūkstamos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai: kokių kompetencijų pasigedo ar 
šiuo metu pasigenda dirbdami;

5. su atitinkamų studijų programų absolventais susiję darbdavių lūkesčiai: į 
kokias kompetencijas darbdaviai kreipė dėmesį, kai priėmė į darbą; kokių 
kompetencijų reikalauja darbdaviai iš naujai ateinančių darbuotojų;

6. studijų krypties programų atnaujinimo pasiūlymai: kokių turi pasiūlymų, 
kaip galima būtų papildyti (patobulinti) studijų programą, kurią jie yra 
baigę; galbūt reikėtų papildyti dalykus naujomis temomis, papildyti studijų 
programą naujais dalykais, gal šiek tiek keisti mokymo metodiką; kokioms 
kompetencijoms, jų nuomone, reikėtų skirti daugiau dėmesio;

7. dalykinių ir bendrųjų kompetencijų sąrašų aptarimas: kurių kompetencijų 
jų darbe labai reikia, o kurios mažiau reikalingos; ar jaučiasi studijų metu 
įgiję, jų nuomone, reikalingas ir svarbias kompetencijas.
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kokyBinis DARBDAVių TyRimAs

Paskutiniame profesinio lauko tyrimo etape buvo atliekami kokybiniai 
interviu su darbdaviais, siekiant tiksliau suprasti tiek kiekybinės darbdavių 
apklausos, tiek absolventų apklausos rezultatus. Interviu ėmė profesinės veiklos 
lauko tyrėjai.

imtis

Iš viso imta 21 interviu iš darbdavių, kurių atstovaujamose įstaigose ar 
įmonėse dirba analizuojamų aštuonių studijų krypčių absolventai (žr. 6.6 lentelę). 
Interviu, paimto iš kiekvienos studijų krypties respondento, skaičius varijuoja 
priklausomai nuo darbo specifikos, veiklos sričių įvairovės, taip pat nuo ekspertų 
galimybės duoti interviu (pavyzdžiui, chemijos ir šeimos medicinos srityse dėl 
didelio užimtumo, apibrėžto tyrimo laikotarpio itin sunku sutarti dėl interviu). 

6.6 lentelė. kokybinių interviu su darbdaviais pasiskirstymas pagal studijų 
kryptis 

studijų kryptis interviu skaičius

Chemija 2

Anglų filologija 4

Dailė 3

Informatika 2

Medicina (šeimos gydytojai) 1

Muzika 3

Visuomenės sveikata 3

Socialinis darbas 3

iš viso 21

interviu gairės

Kaip ir ankstesniuose tyrimo etapuose, darbdavių kokybinio tyrimo metodiką 
parengė profesinio lauko tyrimo ekspertai. Pagrindinės temos ir klausimai, aptarti 
su darbdaviais, yra šie:

1. aukštųjų mokyklų absolventų pasirengimo profesinei veiklai vertinimas: 
kaip vertina Lietuvos aukštosiose mokyklose parengiamus specialistus, jų 
pasirengimą profesinei veiklai;
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2. dalykinių kompetencijų sąrašo aptarimas: apklausėjui trumpai pristačius 
sąrašą, teirautasi, ar šis žinių ir įgūdžių sąrašas tikslus (išsamus), ko jam 
trūksta; kiekviena kompetencija aptarta atskirai prašant įvertinti, ar ji 
reikalinga darbuotojui, kuris pradeda dirbti pagal specialybę, ar ją būtina 
(įmanoma) įgyti aukštosiose mokyklose; kokio lygmens – profesinio 
bakalauro, bakalauro, magistrantūros – studijų programoje ji turėtų būti 
ugdoma; ar šią kompetenciją turi aukštąsias mokyklas baigę specialistai; 
prašoma pateikti pasiūlymus, į ką ypač reikėtų atkreipti dėmesį atnaujinant 
studijų programas;

3. darbdavių apklausos rezultatų aptarimas: teirautasi, kaip vertina darbdavių 
apklausos rezultatus (dalykinių kompetencijų išdėstymą pagal svarbą), ar 
pritaria tokiam vertinimui; prašoma paaiškinti, kodėl vienos sąraše esančios 
kompetencijos yra svarbesnės nei kitos;

4. bendrųjų kompetencijų sąrašo aptarimas: klausta, ar pritaria bendrųjų 
kompetencijų išdėstymui pagal svarbą, paremtą darbdavių apklausos 
rezultatais; kokių bendrųjų kompetencijų stinga Lietuvos aukštąsias 
mokyklas baigusiems (chemijos, socialinio darbo, filologijos) absolventams;

5. absolventų pasiūlymų, kaip atnaujinti studijų programas, aptarimas: kaip 
vertina pasiūlymus, ką patys siūlytų atnaujinti studijų programose.

kokyBinis PRofesinės Veiklos lAuko TyRėjų 
DAlykininkų nuomonės TyRimAs

Rengiant šią profesinės veiklos lauko tyrimo patirtį apibendrinančią 
monografiją, surengtos dvi grupinės diskusijos su skirtingų studijų krypčių grupių 
profesinės veiklos lauko tyrėjais dalykininkais. 

Iš viso diskusijose dalyvavo 10 tyrėjų dalykininkų, atstovaujančių aštuonioms 
studijų kryptims. Diskusijoms vadovavo ir ataskaitą parengė profesinės veiklos 
tyrimo grupės narė sociologė Vaida Dagytė, tiesiogiai nedalyvavusi kitoje tyrimo 
veikloje. Grupinės diskusijos su tyrėjais dalykininkais vyko 2011 m. kovo 10 ir 25 
d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. Pagrindinis diskusijų tikslas – aptarti 
tyrėjų dalykininkų tyrimo patirtį ir dalyvavimą ECTS projekte, surinktų duomenų 
naudingumą ir trūkumus, profesinės veiklos tyrimo organizacinius aspektus.

Grupinės diskusijos gaires sudarė šios temos ir klausimai:
1. Pagrindinių profesinio lauko tyrimo etapų aptarimas: kaip vertina 

skirtinguose tyrimo etapuose surinktų duomenų naudą, jų panaudojimo 
galimybes (dokumentų analizės, kiekybinės darbdavių apklausos, grupinių 
diskusijų su absolventais, kokybinių interviu su darbdaviais ekspertais); 
kokie duomenys naudingiausi (kur ir kokiais atvejais), kokią tyrimo 
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medžiagą naudojo atnaujindami studijų programas; kokie yra surinktų 
duomenų trūkumai; ką per profesinės veiklos tyrimą vertėjo daryti kitaip, 
kad surinkta informacija būtų naudingesnė.

2. Dalyvavimo profesinio lauko tyrime patirtis: kuo tyrėjams dalykininkams 
asmeniškai buvo naudingas dalyvavimas profesinio lauko tyrime; ko 
išmoko, ką naujo sužinojo, kokių gebėjimų įgijo, kokius patobulino; kokius 
per tyrimą įgytus gebėjimus gali pritaikyti ar naudoti savo kasdieniame 
darbe; ar jaučiasi kompetentingi savarankiškai atlikti tokio pobūdžio 
tyrimus, reikalingus kitoms studijų programoms atnaujinti.

3. Tyrimo organizavimo ir koordinavimo vertinimas: ar aiškus buvo tyrimo 
planas ir metodika; kaip vertina tyrimo organizavimo sklandumą; kokius 
pasiūlymus galėtų pateikti koordinatoriams, profesinės veiklos tyrėjams.

TyRimo Duomenys

2010 m. pabaigoje buvo analizuojami kiekvienos studijų krypties profesinės 
veiklos lauko tyrimo duomenys ir iš viso parengtos 8 ataskaitos32. Visų profesinės 
veiklos lauko tyrimo ataskaitų struktūra vienoda. Jose pateikiama išsami 
informacija ne tik apie parengiamąjį tyrimo etapą – kompetencijų sąrašų sudarymą, 
bet ir susisteminti kiekybinio ir kokybinio tyrimo duomenys. 

32  ECTS projekto profesinės veiklos tyrimo ataskaitos („Chemijos studijų krypties profesinio lauko tyrimo rezultatai: 
gairės studijų programoms atnaujinti“; „Informatikos studijų krypties profesinio lauko tyrimo rezultatai: gairės 
studijų programoms atnaujinti“; „Anglų filologijos studijų krypties profesinio lauko tyrimo rezultatai: gairės studijų 
programoms atnaujinti“; „Dailės studijų krypties profesinio lauko tyrimo rezultatai: gairės studijų programoms 
atnaujinti“; „Muzikos studijų krypties profesinio lauko tyrimo rezultatai: gairės studijų programoms atnaujinti“; 
„Socialinio darbo studijų krypties profesinio lauko tyrimo rezultatai: gairės studijų programoms atnaujinti“; 
„Visuomenės sveikatos studijų krypties profesinio lauko tyrimo rezultatai: gairės studijų programoms atnaujinti“; 
„Medicinos (šeimos medicinos) studijų krypties profesinio lauko tyrimo rezultatai: gairės studijų programoms 
atnaujinti“) skelbiamos projekto interneto svetainėje adresu www.ects.vu.lt.

 Grįžti į turinį



95

profesinės veiklos lauko tyrimas

7. DAlykinių komPeTencijų sĄRAšų 
VeRTinimAs

Šiame skyriuje pristatomi darbdavių ir absolventų tyrimo duomenys apie 
dalykinių kompetencijų sąrašų vertinimą. Kaip minėta ankstesniame skyriuje, 
dalykinių kompetencijų sąrašas buvo pritaikytas kiekvienai studijų krypčiai, tad 
skirtingų studijų krypčių absolventų darbdaviai vertino skirtingus sąrašus ir šių 
kompetencijų vertinimų tiesiogiai palyginti negalima. Atskirų studijų krypčių 
tyrimų duomenys apie dalykines ir bendrąsias kompetencijas išsamiai pristatomi 
parengtose ECTS projekto profesinės veiklos tyrimo ataskaitose, todėl čia 
nesieksime pateikti visos per tyrimą sukauptos gausios empirinės medžiagos33. 
Skyriuje pateikiamos duomenų analizės tikslas yra kitoks – kiek leidžia 
tyrimo duomenys, atskleisti bendras kompetencijų sąrašų darbdavių vertinimo 
tendencijas: lyginti studijų kryptis tarpusavyje ir pažvelgti į kiekvienos studijų 
krypties kompetencijų vertinimų dėsningumus atskirai. Pagrindinis skyriaus 
klausimas – ar ir kiek dalykinių kompetencijų sąrašai, kurie, kaip pabrėžėme 
ankstesniuose skyriuose, atspindi švietimo lauke susiformavusį požiūrį į ugdytinas 
kompetencijas, sulaukia pritarimo profesinės veiklos lauke. 

kiekyBinio DARBDAVių TyRimo RezulTATAi

Šioje skyriaus dalyje pirmiausia pateikiama bendra dalykinių kompetencijų 
vertinimo apžvalga. Toliau lyginami atskirų studijų krypčių dalykinių kompetencijų 
svarbos darbuotojo profesinei veiklai ir lygio, kurį darbuotojas turėjo pradėjęs 
dirbti įmonėje, vertinimo pasiskirstymai: naudojamas suminio vidurkio rodiklis, 
skaičiuojamas imant visą vienos studijų krypties kompetencijų sąrašą (vertinama 
nuo 1 iki 4: 1 – visai nesvarbus, 2 – nesvarbus, 3 – svarbus, 4 – labai svarbus arba 
atitinkamai 1 – neturėjo, 2 – silpnas, 3 – vidutinis, 4 – stiprus), kuris lyginamas su 
kitų studijų krypčių rezultatais. Aštuonių studijų krypčių kompetencijų vertinimų 
vidurkiai, kurie pasitelkiami aptarti darbdavių vertinimus pagal kiekvieną studijų 
kryptį atskirai, pateikiami šios kolektyvinės monografijos priede. Analizuojant 
tyrimo duomenis, susijusius su skirtingų studijų krypčių dalykinių kompetencijų 
vertinimu, šioje dalyje pasitelkiami šie pjūviai: tarpusavyje lyginami skirtingų 
studijų krypčių dalykinių kompetencijų svarbos darbuotojo profesinei veiklai ir 
lygio bendrųjų vertinimų skirtumai pagal skirtingų imčių respondentų statusą 
(darbdaviai ir darbo vietos ekspertai) ir pagal įmonių, kuriose dirba atitinkamų 

33 Skaitytojas, kuriam aktualu susipažinti su šiais duomenimis, juos gali rasti ECTS projekto interneto svetainėje 
adresu www.ects.cr.vu.lt.
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studijų krypčių absolventai, veiklos sektorių.
Siekiant atsakyti į klausimą, ar ir kaip skiriasi darbdavių dalykinių 

kompetencijų vertinimai, buvo skaičiuojami kiekvienos darbdavių imties visų 
tirtų dalykinių kompetencijų vertinimo vidurkių bendras vidurkis ir standartinio 
nuokrypio vidurkis. Bendri dalykinių kompetencijų vidurkiai buvo apskaičiuoti, 
susumavus kiekvienos dalykinės kompetencijos vertinimo vidurkius ir padalijus 
iš kompetencijų skaičiaus. Kaip minėjome, dalykinių kompetencijų svarbą per 
apklausą darbdaviai vertino naudodami 4 reikšmių skalę: 1 reiškė, kad kompetencija 
yra visiškai nesvarbi, 2 – nesvarbi, 3 – svarbi, 4 – labai svarbi. Todėl analizuojant 
duomenis verta atkreipti dėmesį, kad vidurkių reikšmės, svyruojančios tarp 3 ir 4, 
reiškia teigiamą kompetencijos svarbos ar lygio vertinimą, o reikšmės, artėjančios 
link 2, rodo neigiamesnį kompetencijos svarbos ar lygio vertinimą. Kartu verta 
paminėti, kad lyginant aštuonių studijų krypčių vidurkius statistiškai reikšmingų 
skirtumų nėra tiek daug ir dažnai reikšmių skirtumas yra minimalus. Taip pat 
buvo apskaičiuotas ir dalykinių kompetencijų vidutinis standartinis nuokrypis. 
Standartinis nuokrypis yra dažniausiai taikomas sklaidos matas, nusakantis 
atsitiktinio dydžio vidutinę įgyjamų reikšmių sklaidą apie vidurkį. Standartinis 
nuokrypis matuojamas tokiais pat vienetais kaip ir patys duomenys. Mažas 
standartinis nuokrypis rodo, kad reikšmės pasiskirsčiusios arti vidurkio, t. y. kuo 
standartinio nuokrypio reikšmė arčiau 0, tuo didesnis sutarimas respondentams 
būdingas tam tikru klausimu, šiuo atveju – kompetencijos.

kompetencijų svarbos ir lygio vertinimų apžvalga

Kiekybinio darbdavių tyrimo rezultatai rodo, jog visų tirtų studijų krypčių 
dalykines kompetencijas darbdaviai dažniausiai vertino kaip svarbias darbuotojų 
profesinei veiklai: iš aštuonių studijų krypčių dalykinių kompetencijų sąrašų 
vos kelios kompetencijos įvertintos kaip nesvarbios (žr. 7.1 lentelę). Daugumą 
dalykinių kompetencijų didesnė dalis apklausoje dalyvavusių darbdavių 
įvertino kaip labai svarbias ar svarbias. Pavyzdžiui, didesnę dalį muzikos (29 
iš 30), socialinio darbo (33 iš 38), medicinos (23 iš 23) ir chemijos (22 iš 28) 
dalykinių kompetencijų daugiau nei keturi penktadaliai darbdavių (80 proc. ir 
daugiau) įvertino kaip svarbias ir labai svarbias darbuotojų profesinėje veikloje. 
Nors nuomonės apie kitų studijų krypčių dalykines kompetencijas kiek labiau 
pasiskirsto, darbdavių vertinimai nėra tokie vieningi, tačiau dauguma didžiąją 
dalį dalykinių kompetencijų vertina kaip svarbias ar labai svarbias darbuotojo 
profesinėje veikloje. Pavyzdžiui, dauguma darbdavių (80 proc. ir daugiau) 
sutaria dėl 22 (iš pateiktų vertinti 26) dailės kompetencijų svarbos. Visuomenės 
sveikatos ir anglų filologijos krypčių darbdaviai kiek skirtingomis dalimis vertina 

 Grįžti į turinį



97

profesinės veiklos lauko tyrimas

atskirų dalykinių kompetencijų svarbą, tačiau ir šiais atvejais didesniosios dalies 
kompetencijų vertinimas atspindi daugumos (70 proc. ar daugiau) darbdavių 
nuomonę. 60 proc. ir daugiau darbdavių kaip svarbias įvardija 22 informatikos 
studijų krypties kompetencijas. Vos kelias dalykines kompetencijas daugiau nei 
pusė tyrime dalyvavusių darbdavių įvardija kaip nesvarbias ar visiškai nesvarbias: 
tarp tokių pateko trys anglų filologijos ir dvi visuomenės sveikatos studijų krypčių 
kompetencijos.

7.1 lentelė. Dalykinių kompetencijų svarbos darbuotojo profesinei veiklai 
vertinimas pagal studijų kryptis 

kompe-
tencijų 
skaičius 
sąraše

kompetencijų, kurias darbdaviai 
(proc.) įvardija kaip svarbias ar labai 

svarbias, skaičius

kompetencijos, 
kurias daugiau 

nei pusė darbda-
vių įvardija kaip 
nesvarbias ar vi-
siškai nesvarbias

90–
100

80–
89

79–
70

69–
60

59–
50

Chemija 28 12 10 3 2 1 0

Dailė 26 9 13 4 0 0 0

Anglų filolo-
gija 23 5 6 4 2 3 3

Informatika 24 0 5 13 4 2 0

Medicina 23 22 1 0 0 0 0

Visuomenės 
sveikata 18 4 4 7 1 0 2

Socialinis dar-
bas 38 24 9 2 3 0 0

Muzika 30 20 9 1 0 0 0

Analizuodami atskirų studijų krypčių darbdavių nuomones apie absolventų 
kompetencijų lygį, matome kiek kitokius darbdavių vertinimų intervalus, tačiau ir 
šiuo atveju darbdaviai linkę pasirinkti vidutinį dalykinių kompetencijų vertinimą: 
dauguma sąraše pateiktų kompetencijų lygį vertina kaip vidutinį ar stiprų (žr. 7.2 
lentelę). Pavyzdžiui, ne mažiau kaip 70 proc. darbdavių daugumos chemijos (25), 
dailės (20), medicinos (22), muzikos (22) dalykinių kompetencijų lygį vertina ne 
blogiau nei vidutiniškai. Kaip ir vertinant dalykinių kompetencijų svarbą, anglų 
filologijos, informatikos, visuomenės sveikatos ir socialinio darbo studijų krypčių 
darbdavių nuomonės apie dalykinių kompetencijų lygį yra santykinai labiau 
išsibarsčiusios, tačiau ir šiuo atveju dauguma darbdavių sutaria, kad daugumos 
kompetencijų lygis yra ne žemesnis nei vidutinis. 

Analogiškai kaip ir vertindami kompetencijų svarbą, vos kelių dalykinių 
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kompetencijų lygį daugiau negu pusė tyrime dalyvavusių darbdavių įvardija kaip 
silpną arba nurodo, kad darbuotojas, pradėjęs dirbti įmonėje, šios kompetencijos 
neturėjo: tarp tokių pateko po dvi visuomenės sveikatos ir socialinio darbo studijų 
krypčių kompetencijas. 

7.2 lentelė. Dalykinių kompetencijų lygio pradėjus dirbti vertinimas pagal 
studijų kryptis 

kompe-
tencijų 
skaičius 
sąraše

kompetencijų, kurių lygį darbdaviai (proc.) įvar-
dija kaip vidutinį ar stiprų, skaičius

90–
100

89–
80

79–
70

69–
60

59–
50

49–
40

39–
30

Chemija 28 1 11 13 1 2 0 0

Dailė 26 2 9 9 4 2 0 0

Anglų filologija 23 3 8 6 5 0 0 0

Informatika 24 0 2 6 9 7 0 0

Medicina 23 2 12 8 1 0 0 0

Visuomenės svei-
kata 18 1 2 8 5 0 2 0

Socialinis darbas 38 1 5 10 17 3 1 1

Muzika 30 1 13 9 5 2 0 0

Lygindami studijų krypčių dalykinių kompetencijų svarbos darbuotojo 
profesinei veiklai įmonėje ar įstaigose ir lygio, kurį darbuotojas turėjo pradėjęs 
dirbti įmonėje ar įstaigoje, vertinimus ir taikydami suminius vidurkius, galime 
teigti, kad vienintelė studijų kryptis, kurios atstovai tolygiai vertina kompetencijų 
svarbą ir darbuotojo turimą lygį, – tai anglų filologija (vertinimo suminiai vidurkiai 
atitinkamai 3,07 ir 3,10). Visų kitų studijų krypčių dalykinių kompetencijų svarbos 
vertinimo vidurkiai didesni negu lygio vertinimo vidurkiai (žr. 7.3 lentelę), t. y. 
darbdaviai kompetencijas dažniausiai vertina kaip labai svarbias ar svarbias 
darbuotojų veiklai, tačiau darbuotojų turėtą kompetencijų lygį, pradėjus jiems 
dirbti įmonėje, geriausiu atveju vertina kaip vidutinį. 

Atskirų studijų krypčių bendrų vidurkių analizė papildo pradžioje pateiktus 
kompetencijų svarbos darbuotojo profesinei veiklai ir lygio, kurį darbuotojas 
turėjo pradėjęs dirbti, darbdavių vertinimų procentinį pasiskirstymą ir pagrindines 
įvardytas tendencijas. 

Daugiausia svarbos pateiktoms darbdaviams vertinti kompetencijoms 
suteikė medicinos studijų krypties respondentai (suminis vidurkis 3,55), taip 
pat, palyginti su kitomis studijų kryptimis, šios imties respondentai yra vieni iš 
geriausiai vertinančių kompetencijų lygį darbuotojams pradėjus dirbti (3,06). 
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Tačiau darbdavių apklausoje ši studijų kryptis kartu su socialinio darbo kryptimi 
(atitinkamai kompetencijų svarbos vidurkis 3,33; lygis pradėjus dirbti 2,81) 
išsiskiria didžiausiais dalykinių kompetencijų svarbos ir lygio vertinimų skirtumais. 
Taip pat išsiskiria informatikos studijų kryptis, kurios tiek kompetencijų svarbos, 
tiek darbuotojų kompetencijų lygio vertinimai yra žemiausi (atitinkamai 3,02 ir 
2,76), palyginti su kitomis studijų kryptimis. 

7.3 lentelė. studijų krypčių dalykinių kompetencijų suminis vidurkis 
(standartinis nuokrypis) (vertinama nuo 1 iki 4: 1 – visai nesvarbi, 4 – labai 
svarbi arba atitinkamai 1 – neturėjo kompetencijos, 4 – stipri kompetencija)

 
kompetencijos svarba 
darbuotojo profesinei 

veiklai įmonėje / įstaigoje

kompetencijos lygis, kurį 
darbuotojas turėjo pradėjęs 

dirbti įmonėje / įstaigoje

Chemija 3,25 (0,77) 2,90 (0,74)

Dailė 3,25 (0,79) 2,96 (0,78)

Muzika 3,39 (0,66) 3,06 (0,84)

Socialinis darbas 3,33 (0,65) 2,81 (0,79)

Anglų filologija 3,07 (0,80) 3,10 (0,73)

Informatika 3,02 (0,87) 2,76 (0,82)

Medicina 3,55 (0,54) 3,06 (0,77)

Visuomenės sveikata 3,15 (0,84) 2,83 (0,87)

Detaliau paanalizavę kiekvienos studijų krypties tyrimo duomenis 
matome, kad labiausiai medicinos studijų krypties respondentų nuomonės apie 
kompetencijos svarbą ir lygį išsiskiria dėl kompetencijos, kuri įvardijama kaip 
svarbiausia, t. y. gebėjimas išrašyti vaistus pritaikant žinias apie jų skyrimo 
indikacijas, kontraindikacijas ir šalutinį poveikį, indikacijas, rodančias, kad 
būtina specialisto konsultacija ir stacionarus gydymas (atitinkamai vidurkiai 3,84 
ir 3,11). Palyginti su kitomis svarbiausiomis pripažintomis kompetencijomis, 
gebėjimo parinkti, paskirti ir atlikti medicininius (diagnostinius) tyrimus ir 
diagnozuoti šeimos gydytojo medicinos normoje numatytas sveikatos problemas, 
ligas lygis santykinai vertinamas geriau nei gebėjimo nustatyti, skirti ir atlikti 
pacientams diagnozuotų sveikatos sutrikimų (ligų) gydymą, formuoti paciento 
sveikatos atstatymo planą pagal šeimos gydytojo medicinos normos reikalavimus.

Didžiausi socialinio darbo studijų krypties kompetencių svarbos profesinei 
veiklai ir lygio, kurį darbuotojas turėjo pradėjęs dirbti, skirtumai pastebimi tarp 
kompetencijų, kurios yra gana svarbios, bet nėra įvardijamos kaip svarbiausios – 
gebėjimo lygis vertinamas prasčiau nei kompetencijos svarba, palyginti su kitomis 
kompetencijomis, pavyzdžiui: gebėjimas apsieiti su ypatingomis agresijos 
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formomis bei konfliktais (svarba 3,63; lygis 2,77); gebėjimas darbe su klientu 
(kliento sistema) mobilizuoti reikiamus išteklius – kliento aplinkos, kitų specialistų, 
organizacijų, bendruomenės ir pan. (atitinkamai 3,63 ir 2,87); gebėjimas nustatyti 
kliento (kliento sistemos) poreikius ir vystyti pagalbos strategiją ir procesą 
taip, kad klientas (kliento sistema) būtų įgalinamas savarankiškam gyvenimui 
(atitinkamai 3,58 ir 2,89). 

Trečdalio informatikos studijų krypties dalykinių kompetencijų svarbos 
vertinimo vidurkiai yra mažesni nei 3 balai ir tik keturių kompetencijų lygio 
vertinimo vidurkis yra didesnis nei 3 balai. Dvi iš šių kompetencijų, kurių lygis 
vertinamas aukštesniu negu trijų balų vidurkiu, pagal kompetencijų svarbos 
vertinimą taip pat yra pirmosiose pozicijose: informacinės paieškos, failų, tekstinės 
ir skaitmeninės informacijos apdorojimo supratimas ir gebėjimas šias žinias 
panaudoti atliekant praktinius uždavinius (svarba 3,32; lygis 3,16) ir duomenų 
bazių ir jų valdymo principų žinojimas (svarba 3,35; lygis 3,03). 

Analizuodami skirtingų studijų krypčių imtyse duomenų standartinį nuokrypį 
matome, kad santykinai daugiausia sutarimo dėl kompetencijų svarbos darbuotojų 
profesinei veiklai parodo medicinos (standartinis nuokrypis 0,37–0,72), socialinio 
darbo (0,42–0,9) ir muzikos (0,5–0,78) studijų krypčių respondentai (darbdaviai), 
o santykinai labiausiai skiriasi informatikos (0,76–0,98) ir visuomenės sveikatos 
(0,58–1,18) studijų krypčių respondentų nuomonės dėl kompetencijų svarbos. 
Visų studijų krypčių imtyse standartinio nuokrypio reikšmės yra didesnės, kai 
vertinamas absolventų kompetencijos lygis jam pradėjus dirbti konkrečioje 
įmonėje ar įstaigoje, ir tai rodo, kad darbdavių nuomonės dėl kompetencijų lygio 
skiriasi labiau nei dėl kompetencijų svarbos pradėjus dirbti, kartais atskiros 
kompetencijos vertinamos prieštaringai, nėra vieningo sutarimo dėl turimo lygio. 

Darbdaviai ir darbo vietos ekspertai

Lyginant darbdavių ir darbo vietos ekspertų nuomones apie dalykinių 
kompetencijų svarbą darbuotojo profesinei veiklai įmonėje ar įstaigoje ir lygį, 
kurį darbuotojas turėjo pradėjęs dirbti įmonėje ar įstaigoje, pastebėta skirtumų 
(žr. 7.4 lentelę). Dažniausiai darbdaviai linkę suteikti daugiau svarbos dalykinėms 
darbuotojų kompetencijoms, darbo vietos ekspertų vertinimai žemesni, išskyrus 
chemijos ir medicinos krypties respondentus. Labiausiai išsiskiria anglų filologijos 
studijų krypties kompetencijų svarba darbuotojo profesinei veiklai, kai vertina 
darbdaviai ir darbo vietos ekspertai. Aptardami lygio vertinimus, turėtume pastebėti, 
kad duomenys prieštaringi: darbo vietos ekspertai prasčiau nei darbdaviai vertina 
vienų studijų krypčių kompetencijų lygį pradėjus dirbti, kitų – vienodai, dar kitų – 
geriau. 
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7.4 lentelė. studijų krypčių dalykinių kompetencijų suminiai vidurkiai pagal 
respondentų darbinę poziciją (vertinama nuo 1 iki 4: 1 – visai nesvarbi, 4 – labai 
svarbi arba atitinkamai 1 – neturėjo kompetencijos, 4 – stipri kompetencija)

svarba profesinei veiklai lygis pradėjus dirbti

Darbdaviai Darbo vietos 
ekspertai Darbdaviai Darbo vietos 

ekspertai

Chemija 3,25 3,26 2,91 2,89

Dailė 3,32 3,18 3,06 2,87

Anglų filologija 3,18 2,81 3,11 3,05

Informatika 3,08 2,96 2,68 2,69

Medicina 3,57 3,52 3,31 2,81

Visuomenės 
sveikata 3,16 3,12 2,77 2,95

Anksčiau minėtiems darbdavių ir darbo vietos ekspertų nuomonių skirtumams 
iliustruoti toliau analizuojami atskirų krypčių dalykinių kompetencijų vertinimai – 
aptariamos atskirų kompetencijų vertinimo reikšmės. Pažymėtina, kad atskiros 
studijų krypties kompetencijų svarbos ar lygio arba ir svarbos, ir lygio aptarimas 
priklauso nuo kompetencijų reikšmių skirtumų, jų statistinio reikšmingumo. 

Detalesnė kompetencijų analizė atskleidžia, kad anglų filologijos studijų 
krypties tyrimo imties darbdaviai, palyginti su darbo vietos ekspertais, ženkliai 
svarbesnėmis laiko šias kompetencijas: literatūros kūrinių struktūros, literatūros 
teorijos sąvokų, žanrų ir svarbiausių literatūros krypčių išmanymas (darbdaviai – 
2,80; ekspertai – 1,85); gebėjimas suprasti ir paaiškinti pagrindinius anglų 
kalbos kilmės ir jos vystymąsi formavusių istorinių įvykių aspektus (darbdaviai – 
2,71; ekspertai – 1,85). Šios kompetencijos bendrame dalykinių kompetencijų 
sąraše darbo vietos ekspertų vertinamos kaip mažiausiai svarbios darbinei 
veiklai. Analizuojant anglų filologijos studijų krypties darbdavių ir darbo vietos 
ekspertų kompetencijų lygio vertinimus, fiksuojami nežymūs skirtumai (bendras 
vertinimas: darbdaviai – 3,11; ekspertai –3,05). 

Anglų filologijos studijų krypties darbo vietos ekspertai dalies kompetencijų 
svarbą vertina žemesniais balais nei kompetencijų lygį. Tarp tokių kompetencijų, 
kurių lygis darbuotojui pradėjus dirbti vertinamas aukštesniais balais nei jų 
poreikis darbinėje veikloje, t. y. svarba profesinėje veikloje, paminėtinos šios: 
literatūros kūrinių struktūros, literatūros teorijos sąvokų, žanrų ir svarbiausių 
literatūros krypčių išmanymas (svarba 1,85; lygis 3,44); gebėjimas suprasti ir 
paaiškinti pagrindinius anglų kalbos kilmės ir jos vystymąsi formavusių istorinių 
įvykių aspektus (svarba 1,85; lygis 2,7) ir gebėjimas taikyti žinias apie filologinių 
tyrimų metodus (svarba 1,97; lygis 2,73). Minėtosios dalykinės kompetencijos 
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darbo vietos ekspertų vertinamos kaip mažiausiai svarbios darbinėje veikloje. 
Kaip jau buvo minėta anksčiau, labiausiai išskiria darbdavių ir darbo vietos 
ekspertų nuomonė dėl kompetencijų svarbos darbinei veiklai – darbdaviai jas 
laiko svarbesnėmis.

Dailės studijų krypties darbdaviai santykinai pozityviau negu darbo vietos 
ekspertai vertina tiek dalykinių kompetencijų svarbą profesinei veiklai, tiek 
kompetencijų lygį darbuotojui pradėjus dirbti (atitinkamai 3,32 ir 3,06; 3,18 ir 2,87). 
Tyrimo duomenimis, dailės darbo vietos ekspertai kritiškiau vertina aptariamas 
kompetencijas. Dailės studijų krypties darbdaviai santykinai svarbesnėmis nei 
darbo vietos ekspertai laiko šias krypties dalykines kompetencijas: gebėjimas 
perteikti jaunesniems kolegoms savo žinias apie sveikatos ir saugumo reikalavimus 
(darbdaviai – 3,26, darbo vietos ekspertai – 2,75); gebėjimas pritaikyti žinias 
apie sveikatos ir saugumo reikalavimus, susijusius su konkrečia menine veikla 
(atitinkamai 3,24 ir 2,75); gebėjimas savo kūrybine veikla ir meniniais tyrimais 
plėtoti technologines inovacijas (3,28 ir 2,82); gebėjimas sieti garsius ir įtakingus 
meno kūrinius su jų istoriniu ir kultūriniu kontekstais ir kritiškai juos vertinti 
(3,22 ir 2,84); gebėjimas artikuliuoti ir skleisti savo menines idėjas raštu, žodžiu 
ir vizualiai (3,56 ir 3,27); gebėjimas inicijuoti, įgyvendinti ir skleisti savo menines 
koncepcijas, pasinaudojant dailės priemonėmis (3,46 ir 3,25). Darbo vietos 
ekspertų nuomone, santykinai svarbesnė, palyginti su darbdavių nuomone, yra 
viena dalykinė kompetencija – meno vadybos principų ir teisinės meninės veiklos 
sistemos (autorystės teisės, patentai ir kt.) išmanymas (darbo vietos ekspertai – 
3,31; darbdaviai – 3,08).

Kompetencijų lygio vertinimo aspektu išsiskiria medicinos ir visuomenės 
sveikatos studijų krypčių imčių rezultatai. Tačiau medicinos kompetencijų lygį 
kritiškiau linkę vertinti darbo vietos ekspertai nei darbdaviai (atitinkamai 2,81 ir 
3,31), o visuomenės sveikatos studijų krypties darbo vietos ekspertai kompetencijų 
lygį vertina palankiau nei darbdaviai (atitinkamai 2,95 ir 2,77). 

Visuomenės sveikatos studijų krypties darbo vietos ekspertų ir darbdavių 
nuomonės labiausiai skiriasi dėl šių kompetencijų lygio: siūlyti, rengti ir įgyvendinti 
prevencines programas, vertinti jų veiksmingumą (darbdaviai – 2,75; darbo vietos 
ekspertai – 3,24); formuoti, koordinuoti, įgyvendinti, vertinti nacionalinę ir tarptautinę 
sveikatos politiką ir jai atstovauti (atitinkamai 2,56 ir 2,97). Visais šiais atvejais 
darbo vietos ekspertai mano, kad specialistui pradėjus dirbti kompetencijų lygis yra 
aukštesnis, palyginti su darbdavių nuomone. Iš dalies galima teigti, kad visuomenės 
sveikatos darbo vietos ekspertai (jauni specialistai) jaučiasi labiausiai kompetentingi 
dirbti atitinkamose įstaigose iš karto po studijų, tai atitinka ir visuomenės sveikatos 
tyrėjų dalykininkų suteiktus duomenis apie tai, kad dauguma šios studijų krypties 
absolventų pradeda dirbti pagal specialybę dar per bakalauro studijas. 
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Analizuojant dailės studijų krypties darbdavių ir darbo vietos ekspertų 
nuomones apie dalykinių kompetencijų lygį darbuotojui pradėjus dirbti, pastebima, 
kad darbdaviai išskiria santykinai daugiau kompetencijų, kurių lygis, jų nuomone, 
yra aukštesnis, negu jų išskiria darbo vietos ekspertai. Pavyzdžiui, darbdaviai 
geriau nei darbo vietos ekspertai vertina šių dailės dalykinių kompetencijų lygį: 
gebėjimas pritaikyti žinias apie sveikatos ir saugumo reikalavimus, susijusius 
su konkrečia menine veikla (darbdaviai – 2,96; darbo vietos ekspertai – 2,37); 
gebėjimas perteikti jaunesniems kolegoms savo žinias apie sveikatos ir saugumo 
reikalavimus (atitinkamai 2,86 ir 2,29); gebėjimas savo kūrybine veikla ir meniniais 
tyrimais plėtoti technologines inovacijas (2,9 ir 2,43); gebėjimas lavinti naujų 
technologijų panaudojimo savo meninėje veikloje įgūdžius (3,2 ir 2,75); meno 
vadybos principų ir teisinės meninės veiklos sistemos (autorystės teisės, patentai ir 
kt.) išmanymas (2,7 ir 2,31); išmanymas, kaip dirbti profesionaliame šiuolaikinio 
meno lauke (2,96 ir 2,59); gebėjimas profesionaliai valdyti, administruoti ir 
pristatyti savo meninę veiklą (2,72 ir 2,45). 

Informatikos studijų krypties kompetencijų lygis pradėjus dirbti vertinamas 
žemiausiai, palyginti su kitomis studijų kryptimis, tačiau šiuo atveju darbdavių 
ir darbo vietos ekspertų nuomonė ir vertinimas beveik vieningas – trečdalio 
(9 iš 24) kompetencijų vertinimas sutampa. Darbdaviai, savo ruožtu, yra linkę 
santykinai pozityviau nei darbo vietos ekspertai vertinti šių kompetencijų lygį: 
operacinių sistemų valdymo ir apsaugos mechanizmų žinojimas ir sugebėjimas 
užtikrinti informacijos saugumą (darbdaviai – 3,0; darbo vietos ekspertai – 2,5); 
duomenų struktūrų tarpusavio ryšių, naujų struktūrų sudarymo taisyklių žinojimas 
(atitinkamai 3,14 ir 2,85); įvairių tipų kompiuterių architektūros ir atskirų 
įrenginių veikimo principų žinojimas ir gebėjimas įvertinti organizacijos poreikį 
kompiuterinei technikai (3,1 ir 2,81); informacinės paieškos, failų, tekstinės 
ir skaitmeninės informacijos apdorojimo supratimas ir gebėjimas šias žinias 
panaudoti atliekant praktinius uždavinius (3,29 ir 3,04). Darbo vietos ekspertai kur 
kas palankiau vertina (darbo vietos ekspertai – 3,15; darbdaviai – 2,9) dalykinės 
kompetencijos – duomenų bazių ir jų valdymo principų žinojimo – lygį. 

Atitinkamai tiek darbdaviai, tiek darbo vietos ekspertai santykinai geriau 
vertina dailės studijų krypties dalykinių kompetencijų svarbą profesinei veiklai 
negu absolventų lygį pradėjus dirbti, tik skiriasi kompetencijų, kurių vertinimo 
skirtumai didžiausi, išsidėstymas. Pavyzdžiui, darbdavių nuomone, labiausiai 
skiriasi šių dailės absolventų dalykinių kompetencijų svarba ir lygis: gebėjimas 
profesionaliai valdyti, administruoti ir pristatyti savo meninę veiklą (svarba 3,26; 
lygis 2,72); gebėjimas artikuliuoti ir skleisti savo menines idėjas raštu, žodžiu 
ir vizualiai (atitinkamai 3,56 ir 3,04); išmanymas, kaip dirbti profesionaliame 
šiuolaikinio meno lauke (3,36 ir 2,96); gebėjimas perteikti jaunesniems kolegoms 
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savo žinias apie sveikatos ir saugumo reikalavimus (3,26 ir 2,86); gebėjimas 
inicijuoti, įgyvendinti ir skleisti savo menines koncepcijas, pasinaudojant dailės 
priemonėmis (3,46 ir 3,08); meno vadybos principų ir teisinės meninės veiklos 
sistemos (autorystės teisės, patentai ir kt.) išmanymas (3,08 ir 2,7); gebėjimas savo 
kūrybine veikla ir meniniais tyrimais plėtoti technologines inovacijas (3,28 ir 2,9); 
gebėjimas išreikšti meno kūrinių tikslus, vertybes, reikšmes meno profesionalams 
ir plačiajai auditorijai (3,1 ir 2,74); gebėjimas parodyti reikiamą individualiai 
kūrybinei veiklai profesinę kompetenciją (3,56 ir 3,26); gebėjimas parengti meno 
kūrinį viešai eksponuoti (3,62 ir 3,32); gebėjimas pasiekti individualaus meninio 
stiliaus meistriškumą ir charakteringas meninės išraiškos formas (3,46 ir 3,16). 
Tačiau, darbo vietos ekspertų nuomone, labiausiai skiriasi šių dailės absolventų 
dalykinių kompetencijų svarba ir lygis: meno vadybos principų ir teisinės meninės 
veiklos sistemos (autorystės teisės, patentai ir kt.) išmanymas (svarba 3,31; 
lygis 2,31); gebėjimas profesionaliai valdyti, administruoti ir pristatyti savo 
meninę veiklą (atitinkamai 3,24 ir 2,45); išmanymas, kaip dirbti profesionaliame 
šiuolaikinio meno lauke (3,25 ir 2,59); gebėjimas lavinti naujų technologijų 
panaudojimo savo meninėje veikloje įgūdžius (3,25 ir 2,75); gebėjimas perteikti 
jaunesniems kolegoms savo žinias apie sveikatos ir saugumo reikalavimus (2,75 
ir 2,29); gebėjimas sukurti ir pristatyti kūrybinių darbų rinkinį (3,37 ir 2,96); 
gebėjimas išreikšti meno kūrinių tikslus, vertybes, reikšmes meno profesionalams 
ir plačiajai auditorijai (3,12 ir 2,71).

Tiek darbdaviai, tiek šeimos gydytojai, tai yra darbo vietos ekspertai, vieningai 
sutaria dėl šių medicinos studijų krypties kompetencijų prioritetinės svarbos: 
laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti 
(atitinkamai 3,58 ir 3,18) bei parinkti, paskirti ir atlikti medicininius (diagnostinius) 
tyrimus ir diagnozuoti šeimos gydytojo medicinos normoje numatytas sveikatos 
problemas, ligas (3,46 ir 3,12). Įdomu, kad medicinos darbo vietos ekspertai, 
palyginti su darbdavių vertinimais, profesinėje veikloje svarbesnėmis laiko šias 
kompetencijas: konsultuoti (ir telefonu) pacientus bei jų šeimos narius (darbo 
vietos ekspertai – 3,6; darbdaviai – 3,26); įvertinti psichologinius ir socialinius 
pacientų poreikius, ryšius tarp žmogaus sveikatos būklės ir jo fizinės bei socialinės 
aplinkos (atitinkamai 3,62 ir 3,48) ir bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis 
(visuomenės sveikatos centru, policija, suteikiant atitinkamą informaciją) 
(atitinkamai 3,42 ir 3,3). Toks darbo vietos ekspertų vertinimas glaudžiai siejasi 
su bendrųjų kompetencijų vertinimo skirtumais: darbo vietos ekspertai tiek 
apklausoje, tiek grupinėse diskusijose akcentavo nepakankamą komunikacinių, 
socialinių įgūdžių ugdymą studijų metu ir šių įgūdžių stoką pradėjus dirbti pagal 
specialybę. Taip pat šias tendencijas atspindi ir kompetencijų lygio, šeimos 
gydytojui pradėjus dirbti, vertinimo skirtumai. 
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Medicinos studijų krypties darbdaviai aukštesniais balais negu darbo vietos 
ekspertai vertina šių kompetencijų lygį (darbuotojams pradėjus dirbti jų įstaigoje): 
registruoti medicininiuose dokumentuose duomenis apie ligos istoriją (surinkti 
anamnezę), tyrimą, diagnozę, paskirtą gydymą, tyrimus, profilaktiką, gydymo, 
tyrimo, profilaktikos rezultatus, paciento būklę (darbdaviai – 3,88; darbo vietos 
ekspertai – 3,5); atlikti laikinojo nedarbingumo, neįgalumo ir darbingumo 
lygio ekspertizę (atitinkamai 3,64 ir 3,3). Atsižvelgiant, kad darbdaviai šias 
kompetencijas laiko taip pat svarbiomis šeimos gydytojo profesinėje veikloje, kad 
didelė šeimos gydytojo praktikos dalis susijusi su įvairių dokumentų pildymu, 
tvarkymu, iš dalies galima teigti, kad darbdaviai, būdami atsakingi už įstaigos 
darbo organizavimą, teikiamas paslaugas, kiek labiau linkę akcentuoti dokumentų 
tvarką ir svarbą kasdieniame šeimos gydytojo darbe.

Medicinos studijų krypties darbo vietos ekspertai, palyginti su kitų studijų 
krypčių darbo vietos ekspertais, ženkliai aukštesniais balais vertina kompetencijų 
svarbą profesinėje veikloje nei turėtą lygį pradėjus dirbti, pavyzdžiui: suteikti 
būtinąją medicinos pagalbą pacientams (traumų, nelaimingų atsitikimų, 
apsinuodijimų atvejais, ūmiai susirgusiems pacientams, gimdyvėms ir kt.) 
(svarba 3,64, lygis 2,72); išrašyti visų rūšių receptus, laikinojo nedarbingumo 
pažymėjimus, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, mirties liudijimus, 
pildyti kitus pirminio sveikatos priežiūros lygio medicininius dokumentus (svarba 
3,72, lygis 2,8); taikyti žinias apie sveikatos politiką, socialinį draudimą, sveikatos 
ir socialinės apsaugos organizavimą, pirminės sveikatos priežiūros vadybos 
pagrindus, šeimos sveikatos ir socialinės apsaugos pagrindus, moters ir vaiko 
sveikatos apsaugos teisines ir socialines garantijas (svarba 3,36, lygis 2,44). 

Lygindami darbdavių ir darbo vietos ekspertų studijų krypčių dalykinių 
kompetencijų vertinimus taip pat matome, kad vieningesnę nuomonę šių dviejų 
grupių respondentai turi apie kompetencijų svarbą profesinėje veikloje: medicinos, 
chemijos ir visuomenės sveikatos studijų krypčių darbdavių ir darbo vietos ekspertų 
nuomonių sklaida tapati (studijų kryptys paminėtos didėjančios sklaidos tvarka, 
standartinio nuokrypio vidutinės reikšmės atitinkamai šios: 0,5; 0,7 ir 0,8); dailės, 
anglų filologijos, informatikos studijų krypčių darbo vietos ekspertų vertinimai 
atspindi didesnę nuomonių įvairovę ir jos sklaidą (standartinio nuokrypio vidutinė 
reikšmė 0,9). Tačiau tiek darbdavių, tiek darbo vietos ekspertų nuomonių apie 
dalykinių kompetencijų lygį, atitinkamos studijų krypties absolventui pradėjus 
dirbti įmonėje ar įstaigoje, sklaida didesnė: darbo vietos ekspertams santykinai 
sunkiau sutarti dėl kompetencijų lygio nei darbdaviams, išskyrus chemijos 
ir visuomenės sveikatos srities imtis, nes darbo vietos ekspertai (standartinio 
nuokrypio vidutinės reikšmės atitinkamai 0,8 ir 0,9) dėl kompetencijų lygio turi 
santykinai vieningesnę nuomonę nei darbdaviai (standartinio nuokrypio vidutinės 
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reikšmės atitinkamai 0,7 ir 0,8), taip pat informatikos srities imtį, nes čia tiek 
darbdavių, tiek darbo vietos ekspertų nuomonės išsibarstę panašiai (0,8).

Darbuotojų darbinės veiklos sektorius

Studijų krypčių dalykinių kompetencijų svarbos darbuotojo profesinei veiklai 
įmonėje ar įstaigose ir lygio, kurį darbuotojas turėjo pradėjęs dirbti įmonėje ar 
įstaigoje, vertinimai pagal darbuotojų darbinės veiklos sektorių pateikiami 7.5 
lentelėje. Šis analizės pjūvis taikomas tik nagrinėjant keturių studijų krypčių – 
chemijos, dailės, anglų filologijos ir medicinos – kompetencijas. Kaip jau buvo 
minėta anksčiau, aptariant studijų krypčių imčių formavimo principus, dauguma 
visuomenės sveikatos ir socialinio darbo respondentų dirba viešojo sektoriaus 
įmonėse, dirbantieji privačiajame muzikos sektoriuje sudaro nežymią šios srities 
imties dalį. 

7.5 lentelė. studijų krypčių dalykinių kompetencijų suminiai vidurkiai 
pagal darbuotojų darbinės veiklos sektorių (vertinama nuo 1 iki 4: 1 – visai 
nesvarbi, 4 – labai svarbi arba atitinkamai 1 – neturėjo kompetencijos, 4 – 
stipri kompetencija)

 
svarba profesinei veiklai lygis

viešasis Privatusis viešasis Privatusis

Chemija 3,23 3,24 2,96 2,80

Dailė 3,18 3,32 3,00 3,00

Anglų filologija 3,16 2,95 3,12 3,06

Medicina 3,52 3,58 3,03 3,09

Lyginant studijų krypčių absolventų, dirbančių viešajame ir privačiajame 
sektoriuose, dalykinių kompetencijų svarbos ir lygio vertinimus, galima teigti, kad 
statistiškai reikšmingų skirtumų nėra. Kaip matyti iš 7.5 lentelėje pateiktų darbdavių 
apklausos duomenų, didžiausius skirtumus tarp kompetencijų svarbos profesinei 
veiklai ir darbuotojų lygio, pradėjus dirbti viešajame sektoriuje, parodo medicinos 
studijų krypties atstovų vertinimai (svarba 3,52; lygis 3,03), privačiajame – 
chemijos (svarba 3,24; lygis 2,80) ir medicinos (svarba 3,58; lygis 3,09). 

Šiek tiek didesni, nors ir statistiškai nereikšmingi, vertinimo skirtumai 
pastebimi analizuojant medicinos studijų krypties dalykinių kompetencijų lygį, kurį 
šeimos gydytojai turėjo pradėję dirbti viešosiose įstaigose ar privačiose įmonėse; 
jų atstovai darbuotojų lygį vertina aukštesniais balais. Norėdami iliustruoti, 
pateikiame dalykinių kompetencijų pavyzdžių: registruoti medicininiuose 
dokumentuose duomenis apie ligos istoriją (surinkti anamnezę), tyrimą, diagnozę, 
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paskirtą gydymą, tyrimus, profilaktiką, gydymo, tyrimo, profilaktikos rezultatus, 
paciento būklę (vidurkis privačiajame sektoriuje 3,41; vidurkis viešajame sektoriuje 
3,08); išrašyti visų rūšių receptus, laikinojo nedarbingumo pažymėjimus, nėštumo 
ir gimdymo atostogų pažymėjimus, mirties liudijimus, pildyti kitus pirminio 
sveikatos priežiūros lygio medicininius dokumentus (atitinkamai 3,27 ir 2,98); 
suteikti būtinąją medicinos pagalbą pacientams (traumų, nelaimingų atsitikimų, 
apsinuodijimų atvejais, ūmiai susirgusiems pacientams, gimdyvėms ir kt.) (3,22 ir 
2,97); atlikti laikinojo nedarbingumo, neįgalumo ir darbingumo lygio ekspertizę 
(3,03 ir 2,78). 

Detaliau analizuojant medicinos studijų krypties dalykinių kompetencijų 
svarbos profesinei veiklai ir jų lygio šeimos gydytojui pradėjus dirbti įmonėje 
ar įstaigoje vertinimus pagal respondentų darbo sektorių, išryškėja pagrindiniai 
toliau aptariamų dalykinių kompetencijų skirtumai. Viešajame sektoriuje dirbančių 
respondentų atsakymų analizė atkreipia dėmesį į šių šeimos gydytojų dalykinių 
kompetencijų svarbos ir lygio skirtumus: išrašyti vaistus pritaikant žinias apie jų 
skyrimo indikacijas, kontraindikacijas ir šalutinį poveikį, indikacijas, rodančias, 
kad būtina specialisto konsultacija ir stacionarus gydymas (svarba 3,78; lygis 
3,02); suteikti būtinąją medicinos pagalbą pacientams (traumų, nelaimingų 
atsitikimų, apsinuodijimų atvejais, ūmiai susirgusiems pacientams, gimdyvėms ir 
kt.) (svarba 3,68; lygis 2,97); išrašyti visų rūšių receptus, laikinojo nedarbingumo 
pažymėjimus, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, mirties liudijimus, 
pildyti kitus pirminio sveikatos priežiūros lygio medicininius dokumentus (svarba 
3,72; lygis 2,98). 

Privačiajame sektoriuje dirbančių respondentų atsakymų analizė atkreipia 
dėmesį į šių šeimos gydytojų dalykinių kompetencijų svarbos ir lygio skirtumus: 
nustatyti, skirti ir atlikti pacientams diagnozuotų sveikatos sutrikimų (ligų) gydymą, 
formuoti paciento sveikatos atstatymo planą pagal šeimos gydytojo medicinos 
normos reikalavimus (svarba 3,92; lygis 3,3); taikyti konsultavimo įgūdžius 
(konsultacijos technikos, modeliai, paciento bendradarbiavimo konsultacijos metu 
skatinimas, konfliktinės situacijos sprendimas, blogos naujienos pranešimas ir kt.), 
aiškiai ir apibendrintai suteikti informaciją pacientui (svarba 3,46; lygis 3,84); 
gebėti reflektuoti savo profesinę veiklą ir ją tobulinti (gebėjimas spręsti problemas, 
pripažinti savo ribas, gebėjimas vadovauti, priimti sprendimus ir kt.) (svarba 3,49; 
lygis 2,86); taikyti žinias apie sveikatos politiką, socialinį draudimą, sveikatos 
ir socialinės apsaugos organizavimą, pirminės sveikatos priežiūros vadybos 
pagrindus, šeimos sveikatos ir socialinės apsaugos pagrindus (svarba 3,35; lygis 
2,7). 

Lygindami viešajame ir privačiajame sektoriuose dirbančių medicinos 
studijų krypties tyrimo imties respondentų vertinimus pastebime: privačiojo 
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sektoriaus atstovai santykinai pozityviau vertina jaunų šeimos gydytojų dalykines 
kompetencijas, akcentuodami svarbos ir lygio skirtumus kompetencijų, susijusių su 
tiesiogine profesine veikla, t. y. gydymu, konsultavimo įgūdžių taikymu, gebėjimu 
reflektuoti profesinę veiklą; o viešajame sektoriuje dirbantys respondentai daugiau 
dėmesio linkę skirti medicinos studijų krypties šeimos gydytojų rezidentūros 
absolventų kompetencijoms, susijusioms su vaistų išrašymu, pirmosios pagalbos 
suteikimu ir kitų įvairių dokumentų pildymu. 

Anglų filologijos studijų krypties atstovų, dirbančių viešajame sektoriuje, 
nuomone, kompetencijų svarba darbinėje veikloje ir darbuotojų turimas 
kompetencijų lygis nesiskiria (svarba 3,16; lygis 3,12), o privačiojo sektoriaus 
atstovai mano, kad kompetencijų lygis yra aukštesnis nei jų poreikis darbinėje 
veikloje (svarba 2,95; lygis 3,06). Iš anglų filologijos dalykinių kompetencijų, 
kurių lygis aukštesnis nei jų svarba darbinėje veikloje, privačiajame sektoriuje 
dirbantys respondentai išskiria šias kompetencijas: literatūros kūrinių struktūros, 
literatūros teorijos sąvokų, žanrų ir svarbiausių literatūros krypčių išmanymas 
(svarba 2,29; lygis 3,17); gebėjimas savarankiškai atlikti teorinius ir empirinius 
mokslinius tyrimus (svarba 2,21; lygis 2,95). 

Anglų filologijos viešojo sektoriaus atstovai didesnę reikšmę darbinėje 
veikloje teikia šioms dalykinėms darbuotojų kompetencijoms: gebėjimas 
taikyti žinias apie konceptualiąsias švietimo sistemos nuostatas, bendrosiose 
programose keliamus užsienio kalbų mokymo tikslus bei principus, švietimą 
reglamentuojančius dokumentus (viešasis – 3,17; privatusis – 2,33); gebėjimas 
parinkti ir taikyti užsienio kalbų mokymo metodikas pagal edukologinius, 
psichologinius ir dalykinius kriterijus (atsižvelgiant į mokinių amžių ir (ar) kalbos 
mokėjimo lygį) (atitinkamai 3,49 ir 2,64); gebėjimas lanksčiai taikyti žinias apie 
anglų kalbos mokymosi principus, kryptis, metodus ir konkrečias jų taikymo 
galimybes, įvertinant mokymosi kontekstą (3,47 ir 2,71); gebėjimas vertinti mokinių 
įgytas komunikacines kalbines kompetencijas ir padarytą pažangą (3,59 ir 2,57). 
Kaip matyti iš pateiktų dalykinių kompetencijų pavyzdžių, šios kompetencijos 
aktualesnės dirbant švietimo, ugdymo srityje, kurioje vyrauja viešosios bendrojo 
lavinimo mokyklos. 

Lygindami dailės studijų krypties respondentų, dirbančių viešajame ir 
privačiajame sektoriuose, atsakymus taip pat pastebime dalykinių kompetencijų 
svarbos vertinimų skirtumų. Privačiajame sektoriuje dirbantys respondentai 
santykinai svarbesnėmis laiko, pavyzdžiui, šias dailės studijų absolventų 
dalykines kompetencijas: gebėjimas savo kūrybine veikla ir meniniais tyrimais 
plėtoti technologines inovacijas (privatusis – 3,28; viešasis – 2,95); gebėjimas 
taikyti tradicines ir šiuolaikines tyrimo metodologijas įgyvendinant savo meninius 
tyrimo projektus (atitinkamai 3,15 ir 2,84); gebėjimas lavinti naujų technologijų 
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panaudojimo savo meninėje veikloje įgūdžius (3,48 ir 3,18); gebėjimas greta 
pasirinktos specializacijos kūrybiškai reikštis įvairiais meno stiliais, žanrais ir 
formomis (3,45 ir 3,2). Detalesnė dailės dalykinių kompetencijų lygio vertinimo 
analizė atskleidžia keletą skirtumų tarp viešojo ir privačiojo sektorių atstovų 
nuomonių. Tyrime dalyvavę privačiojo sektoriaus atstovai santykinai geriau 
negu viešojo sektoriaus atstovai vertina dailės studijų absolventų šių dalykinių 
kompetencijų lygį: meno vadybos principų ir teisinės meninės veiklos sistemos 
(autorystės teisės, patentai ir kt.) išmanymas (privatusis – 2,83; viešasis – 2,39); 
gebėjimas savo kūrybine veikla ir meniniais tyrimais plėtoti technologines 
inovacijas (atitinkamai 2,95 ir 2,61). Lygindami dailės studijų imties respondentų 
atsakymus pagal darbo sektorių matome, kad viešojo sektoriaus atstovai linkę 
akcentuoti aukštesnį absolventų dalykinių kompetencijų, susijusių su kūrybos 
saviraiškos tikslais, kūrybos originalumu, meistriškumu, įvairių raiškos technikos 
priemonių taikymu ir pan., lygį, o privačiojo sektoriaus atstovai pozityviau vertina 
dalykines kompetencijas, susijusias su meninės veiklos administravimu, valdymu, 
pristatymu, technologinių inovacijų plėtra, žinių apie saugumo reikalavimus 
taikymą. 

Chemijos studijų krypties atskirų dalykinių kompetencijų svarbos absolventų 
profesinei veiklai vertinimo skirtumai susiję su įstaigų ir įmonių veiklos ypatumais 
viešajame (pavyzdžiui, mokslo tiriamoji, eksperimentinė veikla) ir privačiajame 
(pavyzdžiui: cheminių medžiagų tvarkymas, gamyba) sektoriuose. Santykinai 
svarbesnėmis viešojo sektoriaus respondentai linkę laikyti, pavyzdžiui, šias 
kompetencijas: gebėjimas savarankiškai atlikti sudėtingas cheminių medžiagų 
sintezes ir analizes (viešasis – 3,52; privatusis – 3,09); gebėjimas savarankiškai 
atlikti standartines cheminių medžiagų sintezes ir analizes (atitinkamai 3,66 ir 
3,37); gebėjimas planuoti ir atlikti cheminius eksperimentus (3,36 ir 3,13). 
Privačiajame sektoriuje dirbantys chemijos studijų krypties tyrimo imties 
atstovai kaip santykinai svarbesnes įvardija šias dalykines chemijos absolventų 
kompetencijas: chemijos įmonių ir įrenginių bandymo bei kontrolės normų 
išmanymas ir gebėjimas jas taikyti (privatusis – 3,37; viešasis – 2,77); gebėjimas 
kontroliuoti cheminių medžiagų kokybę (atitinkamai 3,43 ir 2,98); gebėjimas 
valdyti cheminį procesą, analizuoti cheminio proceso techninę dokumentaciją 
(3,48 ir 3,05); gebėjimas organizuoti cheminių medžiagų tvarkymą (3,3 ir 2,95). 

Detaliau analizuojant, kaip privačiose įmonėse dirbantys chemijos studijų 
krypties respondentai vertina dalykinių kompetencijų svarbą absolventų 
profesinei veiklai ir lygį, kurį darbuotojai turėjo pradėję dirbti įmonėje, ryškėja 
šių kompetencijų didžiausi svarbos ir lygio vertinimų skirtumai: gebėjimas 
kontroliuoti cheminių medžiagų kokybę (svarba 3,43; lygis 2,7); gebėjimas taikyti 
chemijos žinias ir supratimą sprendžiant kiekybines ir kokybines nežinomo 
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(naujo) pobūdžio problemas (svarba 3,54; lygis 2,85), gebėjimas valdyti cheminį 
procesą, analizuoti cheminio proceso techninę dokumentaciją (svarba 3,48, lygis 
2,8); gebėjimas organizuoti ir užtikrinti saugų darbą (chemijos įmonėse) pagal 
darbo saugos reikalavimus (svarba 3,54; lygis 2,89); chemijos įmonių ir įrenginių 
bandymo bei kontrolės normų išmanymas ir gebėjimas jas taikyti (svarba 3,37; 
lygis 2,72).

kokyBinio DARBDAVių TyRimo RezulTATAi

Kokybinių interviu su aštuonių studijų krypčių darbdaviais ekspertais 
medžiaga papildė kiekybinės darbdavių apklausos duomenis.

Svarbu pastebėti, kad visų studijų krypčių darbdaviams ekspertams lengviau 
buvo komentuoti dalykinių, o ne bendrųjų kompetencijų sąrašus. Apibendrinant 
darbdavių ekspertų pasakytas nuomones galima teigti, kad daugiausia pastabų 
ir komentarų pasakyta dėl dalykinių kompetencijų sąrašo struktūros, išdėstymo 
nuoseklumo, kompetencijų formuluočių bendrumo ar konkretumo.

Dauguma profesinio lauko tyrime dalyvavusių darbdavių ekspertų teigia, 
kad dalykinių kompetencijų sąrašai yra pakankamai išsamūs, apima pagrindines 
atitinkamo specialisto veiklos sritis. Šiame kontekste ekspertai kritiškai vertina 
pagal kiekybinės darbdavių apklausos rezultatus išdėstytus kompetencijų sąrašus, 
nurodydami, kad sunku analizuoti kompetencijų išsidėstymą pagal svarbą, nes 
dalis kompetencijų yra lygiavertės, atspindinčios tam tikrą veiklos sritį, todėl 
turėtų būti vertinamos kompleksiškai, kaip tam tikra kompetencijų grupė, nes 
dalis kompetencijų dubliuoja viena kitą, kartojasi ar susipina. 

Ekspertai atkreipia dėmesį, kad kompetencijos yra nelygiavertės. Pavyzdžiui, 
pasak visuomenės sveikatos ekspertų, vienos kompetencijos labai plačios (vertinti 
fizinės ir socialinės aplinkos poveikį, grėsmes, rizikos veiksnius visuomenės ir 
atskirų jos grupių sveikatai bei siūlyti jų kontrolės būdus arba identifikuoti, išskirti ir 
analizuoti visuomenės ir individų sveikatos poreikius, problemas bei jas lemiančius 
veiksnius, vykdyti visuomenės sveikatos saugą), kitos – labai siauros (paimti, 
priimti ir ženklinti ėminius, paruošti mėginius tyrimui, vertinti ėminių ir mėginių 
tinkamumą ištyrimui arba kontroliuoti higienos ir darbų saugos rekomendacijų, 
reikalavimų vykdymą), tačiau jie neįvardija, kurios formuluotės tinkamesnės, 
nes „praktikoje žemesnio lygio institucijos orientuojasi į konkretesnius darbus, 
aukštesnio – į platesnius, kad ir politikos formavimą; viską reiktų žinoti“ (citata iš 
interviu su visuomenės sveikatos darbdaviu ekspertu). 

Muzikos darbdaviai ekspertai teigė, kad sąraše yra kompetencijų, kurios papildo 
viena kitą, todėl buvo siūloma jas sujungti arba išbraukti iš sąrašo. Keli ekspertai teigė, 
kad sąrašas jiems pasirodė reliatyvus, tačiau didžioji dalis gebėjimų buvo pripažinti 
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privalomais muzikos atlikėjui, todėl tarp darbdavių nesukėlė didesnių diskusijų. 
Pasak šeimos medicinos darbdavio eksperto, surūšiuotame kompetencijų 

sąraše trūksta nuoseklumo: „Pirmosios septynios kompetencijos yra būdingos 
konkrečiai šeimos gydytojo darbui – visos jos vienodai svarbios, lygiavertės. 
Toliau eina bendresnės kompetencijos, būdingos visiems gydytojams. Pirmas 
septynias kompetencijas reikėtų išdėstyti nuosekliau, nes dabar išdėstyta 
nelogiškai, neatitinka šeimos gydytojo darbo logikos, nuoseklumo“ (citata iš 
interviu su šeimos medicinos darbdaviu ekspertu).

Informatikos srities darbdaviai ekspertai pateikė nemažai pastabų 
dėl kompetencijų formuluočių, jų sujungimo ir grupavimo, teigdami, kad 
kompetencijos yra per siauros, neaiškios ar apima skirtingus dalykus. Šios studijų 
krypties darbdaviai taip pat nemažai pateikė pastabų apie siauros specializacijos 
svarbą ir įtaką specialisto profesinei veiklai ir su ja susijusių kompetencijų plėtrą, 
galimybes vienai informatikos veiklos sričiai būdingas specifines kompetencijas 
panaudoti kitoje informatikos srityje. Tik šios srities ekspertai, aptardami dalykinių 
kompetencijų sąrašą, atkreipia dėmesį į specifinę šios profesinės srities dinamiką 
(sparčiai kinta technologijos, žinių, gebėjimų poreikis ir paklausa) ir teigia, kad 
vienas ar kitas gebėjimas „darosi vis mažiau svarbus“, ,,svarba labai maža ir dar 
labiau mažės“ arba „kompetencija darosi vis svarbesnė“. 

Aptardami dalykinių kompetencijų skirtumus, profesinio lauko tyrimo 
kokybinėje dalyje dalyvavę darbdaviai ekspertai dažnai minėjo skirtingą 
kompetencijų svarbą skirtingos srities profesinei veiklai, skirtingas pareigas 
užimantiems specialistams. Pavyzdžiui, chemijos darbdavys ekspertas, 
komentuodamas kiekybinės darbdavių apklausos rezultatus, įvardija nemažai 
kompetencijų, kurių svarbą yra linkęs vertinti teigiamai, tačiau priklausomai 
nuo specializacijos ir konkrečios veiklos srities (interviu metu paminėtos šios 
kompetencijos: gebėjimas savarankiškai atlikti sudėtingas cheminių medžiagų 
sintezes ir analizes; naujausių chemijos mokslo pasiekimų, idėjų, principų ir 
teorijų išmanymas, jų kritiškas vertinimas bei taikymas savo mokslinėje veikloje; 
gebėjimas tobulinti bei išrasti naujas chemines medžiagas), nes ,,organikai 
šitą dalyką turbūt daro gana dažnai“ (citata iš interviu su chemijos darbdaviu 
ekspertu). Panašiai anglų filologijos darbdaviai ekspertai nurodo, kad vienos 
kompetencijos svarbesnės vertėjų darbui, kitos – pedagogams, švietimo įstaigose 
dirbantiems specialistams. Muzikos krypties darbdaviai ekspertai teigia, kad 
dalis sąrašuose pateiktų kompetencijų priklauso nuo konkrečios darbo specifikos, 
pavyzdžiui, yra labiau taikytinos kolektyvų vadovams, o ne meno atlikėjams, 
todėl svarbu atskirti jų lygį pagal konkrečios darbo vietos pobūdį. Informatikos 
srities darbdaviai ekspertai skirtingoms veiklos specializacijoms priskyrė šias 
kompetencijas: programų testavimo ir derinimo išmanymas yra „svarbus tiems, 
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kas dirba prie developmento ir prie diegimo, kitiems nesvarbus“ (citata iš interviu 
su informatikos darbdaviu ekspertu); duomenų struktūrų ir algoritmų žinojimo 
„galbūt programuotojams ir reikia“ (citata iš interviu su informatikos darbdaviu 
ekspertu); kompiuterių ir telekomunikacijų tinklų architektūros ir jų darbo 
protokolų žinojimas, gebėjimas kurti bei diegti tinklų paslaugų sistemas ,,labai 
svarbus tiems, kas dirba telekomunikacijomis ir duomenų perdavimo tinklais; 
žinių lygis – žemas; turėtų mokyti bakalaure pagrindus – kokie protokolai, kokie 
principai; giliau – magistre: kaip atrodo maršrutizavimo lentelės ir pan.“ (citata iš 
interviu su informatikos darbdaviu ekspertu); gebėjimas kuriant programinę įrangą 
taikyti tinkamus projektavimo šablonus ,,svarbus, kas dirba su projektavimu“ 
(citata iš interviu su informatikos darbdaviu ekspertu). 

kokyBinio ABsolVenTų TyRimo RezulTATAi

Kokybinis absolventų tyrimas leidžia į dalykines kompetencijas ir jų 
sąrašus pažvelgti kiek kitu aspektu. Viena vertus, kaip ir darbdavių kokybiniame 
tyrime, absolventai, aptardami kompetencijų sąrašus, atkreipė dėmesį į kai kurių 
formuluočių platumą ar siaurumą, skirtingą kompetencijų svarbą skirtingose 
specializacijos srityse. Tačiau, kadangi šio pobūdžio duomenys nesuteikė 
papildomų įžvalgų, čia jų išsamiau nepristatysime34. Kita vertus, kadangi grupinių 
diskusijų su absolventais gairės nebuvo griežtai pririštos prie parengtų dalykinių 
kompetencijų sąrašų vertinimo, atsirado galimybių spontaniškiau kalbėti apie 
tai, kokių kompetencijų absolventams reikia jų profesinėje veikloje, kokių žinių 
ir įgūdžių jie pasigenda, ir leido atskleisti du svarbius dalykinių kompetencijų 
apibrėžimo ir vertinimo aspektus. Pirma, 4 ir 5 skyriuose pabrėžėme, kad dalykinių 
kompetencijų sąrašai daugiausia atspindi švietimo lauke susiformavusį požiūrį, 
kokių žinių ir įgūdžių reikia tam tikrą studijų programą baigusių absolventų 
profesinėje veikloje. Absolventų kokybinio tyrimo duomenys padeda suprasti, kuo 
skiriasi švietimo ir profesinės veiklos lauko veikėjų kalbėjimas apie kompetencijas. 
Toks supratimas yra svarbus norint suprasti vertinamo kompetencijų sąrašo 
santykį su profesine veikla. Antra, tyrimo duomenys rodo, kad aukštųjų mokyklų 
absolventai turi daugiau pastabų ne dėl kompetencijų sąrašo ar jų formuluočių 
tikslumo, bet dėl to, ar ir kiek aukštajai mokyklai pavyksta ugdyti vieną ar kitą 
jų profesinėje veikloje reikalingą kompetenciją. Kaip vertinimas aukštosiose 
mokyklose įgytas pasirengimas profesinei veiklai ir kokias kompetencijų ugdymo 
problemas mato absolventai, detaliau aptarsime 10 skyriuje. Čia pateiksime tik 
keletą pavyzdžių, kaip siūloma gerinti kompetencijų ugdymą.
34 Absolventų dalykinių kompetencijų formuluočių ir sąrašų vertinimai yra pateikiami studijų krypčių tyrimo 
ataskaitose (www.ects.cr.vu.lt).
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skirtingi švietimo lauko ir profesinės veiklos lauko kalbos registrai

Aukštosios mokyklos, rengdamos studijų programas, jas grindžia šiomis 
programomis siekiamų išugdyti kompetencijų reikalingumu absolventų profesinei 
veiklai. Kompetencijų apibrėžimas ir jų sąrašo sudarymas yra labai svarbi studijų 
programų parengimo sudedamoji dalis. Pagal parengtą kompetencijų sąrašą 
formuluojami studijų siekiniai, konkretinantys, ką išmoks ir kokius įgūdžius įgis, 
vieno ar kito kurso ar kursų modulį išklausę studentai. Kompetencijų sąrašas 
yra neišvengiamai įtraukiamas į studijų programų legitimavimą: būtent jis turi 
parodyti, ar studijų programoms pavyksta patenkinti profesinės veiklos lauko 
poreikius. Šį patvirtinimą, savo ruožtu, turi suteikti ne švietimo, o profesinės 
veiklos lauko veikėjai – darbdaviai ir profesinę veiklą pradėję studijų programų 
absolventai. Tačiau švietimo ir profesinės veiklos lauko veikėjų dialogas nėra 
lengvas, ir ne todėl, kad vienai iš pusių trūktų motyvacijos kalbėtis. Kalbėdami 
apie žinias ir įgūdžius, reikalingus profesinėje veikloje, švietimo lauko veikėjai 
ir profesinio lauko veikėjai vartoja skirtingus kalbos registrus (kalbėjimo būdus), 
susijusius su struktūrinėmis lauko charakteristikomis (lauko veikimo principais), 
skirtingais lauko formuojamais veikėjų poreikiais. 

Siekdami iliustruoti švietimo lauko veikėjų ir profesinio lauko veikėjų 
kalbos registrus, pasitelkėme pavyzdį iš socialinio darbo krypties absolventų 
grupinių diskusijų. Kaip matyti iš toliau pateiktų citatų, studijų programų rengėjų 
apibrėžiamos kompetencijos yra plačios, o studijų programų absolventų kalbėjimas 
yra daug konkretesnis.

švietimo laukas: 
studijų programų 

rengėjų suformuluotos 
kompetencijos

profesinės veiklos laukas: studijų programų absolventų 
kalbėjimas apie savo profesinę veiklą (atsakant į 
klausimus, kokias žinias ir įgūdžius, kuriuos įgijo 

aukštojoje mokykloje, taiko, kokių – pasigenda, kokie 
gebėjimai svarbūs jų veiklai)

socialinis darbas

Įvairių socialinio darbo su 
klientais metodų išmany-
mas ir gebėjimas juos tai-
kyti 

„Arba pradžioj ateina klientas ir, sakysim, atsisėda ir pradeda 
verkt. <...> ir aš pamenu, kai tik pradėjau skyriuj [dirbti], 
tai aš sėdėdavau, irgi verkdavau. <...> kolegija tikrai sutei-
kia tokių žinių, kad nebūtina verkt kiekvieną kartą. reikia 
suprast tą klientą, išklausyti ir gal nuraminti galima kitais 
būdais“ (3 informantė, bakalauro studijų programa). 

Gebėjimas konsultuoti 
klientą (kliento sistemą), 
vadovaujantis tinkamo-
mis konsultacinėmis kon-
cepcijomis ir technikomis

„Nes kontaktas su klientu... be teorijos yra niekas. Aš savaip su-
prantu tą dalyką, o teorija, mokslai reikalauja truputėlį kitaip. 
<...> pastatyti klientą į savo vietą ir pačiam atsistoti į savo 
vietą dirbant, reikia truputėlį ir teorijos“ (4 informantė, pro-
fesinio bakalauro studijų programa).

 Grįžti į turinį



114

profesinės veiklos lauko tyrimas

švietimo laukas: 
studijų programų 

rengėjų suformuluotos 
kompetencijos

profesinės veiklos laukas: studijų programų absolventų 
kalbėjimas apie savo profesinę veiklą (atsakant į 
klausimus, kokias žinias ir įgūdžius, kuriuos įgijo 

aukštojoje mokykloje, taiko, kokių – pasigenda, kokie 
gebėjimai svarbūs jų veiklai)

Gebėjimas reflektuoti ir 
vertinti savo darbo su kli-
entu (kliento sistema) 
procesą

„savianalizė [labai svarbu]... Ir savo darbo, ir savo jausmų ref-
leksija“ (6 informantas, bakalauro studijų programa).

Gebėjimas telkti vietos 
bendruomenę bei įgalinti 
ją pagalbos veiklai

„Tai vėlgi nešimas tos informacijos į bendruomenę buvo aki-
vaizdus. [...] savotiškas lobizmas, skiniesi kelią į priekį per pa-
žintį ar pateikdamas pats save“ (1 informantas, profesinio baka-
lauro studijų programa).

Gebėjimas bendrauti su 
žmonėmis, kurie nėra dar-
buotojo profesinės srities 
ekspertai

„Šiaip reikia gudriai prieiti prie jo. nereikia tą, ką tu žinai, pa-
sakyti tom frazėm, ką mes išmokom. Šiek tiek žemiau“ (4 in-
formantė, profesinio bakalauro studijų programa).

Gebėjimas bendrauti žo-
džiu ir raštu gimtąja kalba

„negali būti daroma elementarių gramatinių klaidų. Aš, 
kaip vadovė, dažnai turiu taisyti tas gramatines klaidas. Dar-
buotojas turi gebėti rašyti taisyklingai, nes tenka pildyti nema-
žai dokumentų“ (1 informantė, magistrantūros programa).

Tarpasmeniniai ir bendra-
vimo įgūdžiai

„Aš tai manau, kad mūsų darbe svarbiausia sugebėti dirb-
ti su žmogumi, su juo kalbėtis, nebūti konfliktiškam <...>. 
Nes pasitaiko ir tokių žmonių, kurie nesupranta, nesusišneka 
socialinis darbuotojas su klientu“ (5 informantė, bakalauro stu-
dijų programa).

Taip pat galima pastebėti, kad absolventai, kalbėdami apie savo profesinę 
veiklą ir joje taikomas žinias bei įgūdžius, supina į vieną visumą tai, ką švietimo 
lauko veikėjai nusako kaip skirtingas kompetencijas. Tai nereiškia, kad švietimo 
lauko veikėjai nepripažintų ar nesugebėtų matyti įvairių kompetencijų susipynimo 
neišvengiamybės profesinėje veikloje: studijų programose numatomi kursai 
(dalykai) taip pat įprastai skirti ne vienos, o kelių kompetencijų ugdymui vienu 
metu; be to, viena ir ta pati kompetencija gali būti ugdoma skirtinguose kursuose 
(dalykuose). Čia norima atkreipti dėmesį, kad absolventai pasakodami, kokių žinių 
ir įgūdžių pasigenda, neturi jie patys ar jų kolegos, pateikia kitaip sustruktūrintą 
informaciją, negu būdinga švietimo lauko veikėjų sudaromiems kompetencijų 
sąrašams. 
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švietimo laukas: studijų 
programų rengėjų suformuluotos 

kompetencijos

profesinės veiklos laukas: studijų programų 
absolventų kalbėjimas apie savo profesinę veiklą 

(atsakant į klausimus,  kokių žinių ir įgūdžių 
pasigenda ar kokie gebėjimai svarbūs jų veiklai)

socialinis darbas

• Gebėjimas darbe su klientu 
(kliento sistema) mobilizuoti 
reikiamus išteklius – kliento 
aplinkos, kitų specialistų, 
organizacijų, bendruomenės ir 
pan.

• Gebėjimas naudotis vidiniais 
ir išoriniais žmogiškaisiais, 
finansiniais ir kitais ištekliais, 
siekiant organizuoti ir tobulinti 
socialinę pagalbą

• Gebėjimas vadovauti socialinių 
padėjėjų ir savanorių veiklai

• Gebėjimas planuoti ir organizuoti
• Gebėjimas dirbti grupėje
• Gebėjimas motyvuoti žmonės 

siekti bendrų tikslų

„Aš tai pavadinčiau... organizaciniai gebėjimai. Pir-
mam darbe tai buvo labai svarbu, nes tu ten vadovau-
ji ir savanorių komandai, kas ten kur turi išsiskirti... Ir 
jeigu vedi programą, tai tavo yra atsakomybė padary-
ti taip, kad įvyktų... Ir, na tiesiog... ir dabartiniam dar-
be lygiai tas pats. Gal tiesiog dabar nebėra to, kad aš 
nevadovauju žmonėms... Bet tai taip pat turi susior-
ganizuoti, ką tu pirmiau darysi – ar kažkokią doku-
mentaciją, ar žmogų priimsi, ar, jeigu ateina žmogus, 
tai kaip tą... na aplinkui susitvarkyt ir turėt... Manau, 
tai tikrai vienas iš svarbiausių... Ir gal truputį net va-
dybos gaunasi tam tikrais momentais... Nėra tas la-
bai pats svarbiausias...“ (3 informantė, bakalauro stu-
dijų programa).

• Gebėjimas naudotis vidiniais 
ir išoriniais žmogiškaisiais, 
finansiniais ir kitais ištekliais, 
siekiant organizuoti ir tobulinti 
socialinę pagalbą

• Gebėjimas profesionaliai 
paremti iniciatyvas ir judėjimus, 
siekiančius mažinti socialinę 
atskirtį ir diskriminaciją 
bei užtikrinančius socialinį 
teisingumą

• Gebėjimas motyvuoti žmonės 
siekti bendrų tikslų

• Gebėjimas dirbti savarankiškai

„Teko susidurti su mokykla, visuomeninėmis orga-
nizacijomis ir labdaros paramos fondu. Reikėjo pa-
dėti organizuoti jiems susitikimą bendrą mūsų rajo-
ne: tėvelius sukviesti su vaikučiais. Pasižiūrėjau, kaip 
mūsų rajono socialiniai darbuotojai reaguoja į susi-
rinkimą ir kaip jie į tą darbą pažiūrėjo. Žinot, aš bu-
vau labai nustebinta, nes mažai kas padėjo, <...> so-
cialiniai darbuotojai <...> vangiai į tą darbą žiūrėjo. 
Tai man buvo keista, kad komandinis darbas čia turi 
būti ir rūpėtų visiems. Bet turbūt truputėlį mums rei-
kia pastūmėjimo, reikia, kad kas nors pastumtų, orga-
nizuotų, laukia, kad kas nurodys, gal iš viršaus kaž-
kas pasakys, bet faktiškai čia nuo mūsų priklauso irgi 
labai daug“ (1 informantas, profesinio bakalauro stu-
dijų programa).

ne komPeTencijų APiBRėŽimAs, o komPeTencijų 
išuGDymAs yRA DiDesnė PRoBlemA

Tyrimo duomenys rodo, kad aukštųjų mokyklų absolventai turi daugiau 
pastabų ne dėl kompetencijų sąrašo ar jų formuluočių tikslumo, bet dėl to, kiek 
aukštajai mokyklai, jų nuomone, pavyksta ugdyti vieną ar kitą kompetenciją. 
Grupinės diskusijos suteikia daugiausia informacijos, kokių žinių ir įgūdžių 
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ugdymo studentai pasigedo savo studijų metais, ko, jų nuomone, jie galėjo 
išmokti aukštojoje mokykloje, kas padėtų jų profesinėje veikloje, tačiau studijų 
programa tokios galimybės nesuteikė. Šios įžvalgos ir pasiūlymai nepraverčia 
(ar mažai praverčia) tikslinant kompetencijų sąrašą, tačiau jie yra vertingi studijų 
programos rengėjams apibrėžiant studijų siekinius, susijusius su tam tikromis 
kompetencijomis, paskirstant laiką (kreditus) šių kompetencijų ugdymui. 
Grupinėse diskusijose absolventai savo siūlymus dėl tam tikrų kompetencijų 
ugdymo stiprinimo studijų programose išsakė tiek įvardydami konkrečius 
dalykus, kurie turėtų būti įtraukti į studijų programą, tiek abstrakčiau įvardydami 
gebėjimus, kurie turėtų būti ugdomi programoje. Toliau pateikiame keletą tokių 
pasiūlymų formuluočių iliustracijų iš įvairių studijų krypčių absolventų diskusijų:

 „Gal reikėtų daugiau projektų rašymui [skirti dėmesio studijų programoje]. 
<...> Labai, manau, kad reikia mokėt juos rašyt. Nes vien tai, ką tu žinai, tai, kad 
tau reikia įgyvendint ten kažką, tai tas nieko neduoda, reikia mokėti išdėstyti, 
o tas yra pakankamai sudėtinga“ (1 informantas, socialinio darbo profesinio 
bakalauro studijų programa).

„Labai trūksta medicininių žinių. Nes jų reikia dirbant su bet kuria 
klientų grupe. Tenka pačiam gilintis, kiek įmanoma, bet kai toks savarankiškas 
mokymasis nėra susistemintas, jis išeina labai padrikas“ (2 informantė, socialinio 
darbo magistrantūros programa).

„Mano darbe labai svarbu suprasti, kaip koreliuoja įvairūs ekonominiai ir 
socialiniai rodikliai, bei gebėti prognozuoti socialinių paslaugų poreikius. Todėl 
magistro studijose yra labai svarbu susipažinti su prognozavimo metodikomis. 
Tačiau studijose to nėra“ (1 informantė, socialinio darbo magistrantūros 
programa).

„<...> Galbūt būtų geriau turėti užsienio kalbos mokymą. Kuris būtų labai 
naudingas. <...> Edukologijos kursas buvo, bet jis buvo labai, labai bendras. 
Užsienio kalbų mokymas skiriasi apskritai nuo pedagogikos“ (1 informantė, 
anglų filologija).

„Norėjau pasakyti, kad bakalauro studijų metu man asmeniškai trūko 
valstybinės, lietuvių kalbos kultūros. Aš mokiausi gerai studijose, bet neįstojau 
į vertimą dėl lietuvių kalbos. Taip pat ir kitos iš mano grupės. Puikiai išlaikė, 
vertimą į anglų kalbą padarė puikiai, bet į lietuvių – ne. Per tuos metus tiesiog 
pamiršti lietuvių ir kažkaip neturi jai laiko visiškai“ (3 informantė, anglų 
filologijos bakalauro studijų programa).

„Pas mus darbe gal 200 standartų [taikomųjų chemijos tyrimų]. Iš tiesų gal 
būtų įdomu ir studijų metu jau susipažint, bent jau kas tai yra“ (4 informantė, 
chemijos bakalauro studijų programa).
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„Nebuvo ekonomikos, rinkodaros. Aš pasigedau komunikavimo, 
bendravimo, darbo su žmonėm programos. To darbo praktikoj reikėjo. Nes 
informatikai intravertai. Tiem žmonėm gerai būtų bendravimo taisyklės“ (1 
informantas, informacinių technologijų magistrantūros programa).

„Pasigedau testavimo kurso. Du semestrus galėtų būti. Tai disciplina, 
kurios vis daugiau reikia, testuotojai tampa lygiaverčiai programuotojams. O 
mums net užsiminta nebuvo“ (1 informantas, informatikos profesinio bakalauro 
studijų programa).

„Matot, <...> žmonės, kai įstoja į akademiją, tuos ketverius šešerius metus 
gyvena iliuzijose, nes iš esmės neaiškinama nei meno rinkos situacija Lietuvoje, 
nei tarptautinės meno rinkos, ir žmogus baigęs neįsivaizduoja, nei kiek jis už 
tą darbą gali reikalaut, nei kaip jį parduot, nei kaip su kuo kontaktuoti. Plius, 
sakykim, dar yra tokios problemos, kad žmonės nemoka nei projekto rašyti, 
paprastai net užsienio kalbos žinios yra realiai tiek, kiek pats išmoksti“ (4 
informantas, tapybos magistrantūros programa).

„Džiazinis grojimas. Džiazinė teorija bent jau, kad mokėtum skaityti 
tą raštą. Mane kolegos džiazo dainininkai išmokino. Aš klasikinį moku, tai 
perskaityt nieko neišeina, natų nepažįstu, o kai ten improvizacijos prasideda, 
tai net kalbos nėra“ (2 informantas, atlikimo menų magistrantūros programa).

APiBenDRinimAs

Atlikus aštuonių studijų krypčių kiekybinio tyrimo dalykinių kompetencijų 
lyginamąją analizę, galima padaryti pagrindines apibendrinamąsias išvadas. 
Verta pastebėti, kad studijų krypčių rezultatų lyginimas sąlyginis, nes kiekviena 
profesinė veikla išsiskiria savo specifika, skirtingų veiksnių įtaka (pavyzdžiui, 
technologijų, inovacijų plėtra), absolventų darbo vietų spektru, tai lemia skirtingą 
kompetencijų poreikio, paklausos dinamiką. 

Atsakydami į šio skyriaus pradžioje suformuluotą klausimą, ar dalykinių 
kompetencijų sąrašai, kurie daugiausia atspindi švietimo lauke susiformavusį 
požiūrį į ugdytinas kompetencijas, sulaukia pritarimo profesinės veiklos lauke, 
galime teigti, kad tyrimo duomenys patvirtina beveik visų vertintų dalykinių 
kompetencijų svarbą absolventų profesinėje veikloje.

Lyginant studijų krypčių dalykinių kompetencijų svarbos darbuotojo 
profesinei veiklai įmonėje ar įstaigose ir lygio, kurį darbuotojas turėjo pradėjęs 
dirbti įmonėje ar įstaigoje, vertinimus pastebėta, kad darbdaviai pozityviau vertina 
kompetencijų svarbą profesinei veiklai nei jų lygį darbuotojui pradėjus dirbti, t. y. 
dalykinių kompetencijų svarbos vertinimo vidurkiai didesni negu lygio vertinimo 
vidurkiai. 
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Profesinio lauko tyrime dalyvavę darbdaviai dalykinėms darbuotojų 
kompetencijoms dažniausiai linkę suteikti daugiau svarbos nei darbo vietos 
ekspertai (absolventai), kurių vertinimai žemesni ir kritiškesni. Todėl galima 
teigti, kad apklausoje dalyvavę darbdaviai turi didesnių lūkesčių, susijusių su 
pradėjusiais dirbti darbuotojais, o pastarieji (kaip darbo vietos ekspertai) linkę 
kritiškiau vertinti turimų kompetencijų lygį. 

Baigiant skyrių verta pridurti, jog vykdant ECTS projektą atlikto profesinės 
veiklos lauko tyrimo pabaigoje surengtų grupinių diskusijų su tyrėjais 
dalykininkais duomenys liudija, kad studijų programų rengėjai profesinės veiklos 
lauko tyrimą pirmiausia sieja su galimybe patikrinti, ar sudarytas kompetencijų 
sąrašas, darbdavių nuomone, yra aktualus absolventų profesinei veiklai:

„[Profesinės veiklos tyrimas] neabejotinai reikalingas. Nežinau, kiek mes 
iš jo paėmėm, bet tiesiog tu jauti pagrindą, kuo remiantis tu darai. jeigu tu 
būtum tiesiog taip surašęs neturėdamas jokių tyrimo rezultatų, visą laiką 
abejotum, gal čia ne taip, gal kažką pamiršai. Dabar turi pagrindą. <...> Jeigu, 
sakykim, dabar kažkokius pakeitimus mes ir galvojame daryti, aš matau, kad reikia 
pagalvoti, pagrįsti, galbūt pasiremti kažkokias duomenimis, ne tai, kad keičiam 
kažką. tiesiog pagrindas yra programos pertvarkymui. ir kitos programos 
darė tuos tyrimus, visi sako, kad svarbu, tai tikrai gal tas yra naudinga. ne 
taip, kad sėdi, surašai programą, gal, sakykim, remiesi irgi kažkokia patirtimi, 
bet čia jau tvirtai tada atsistoji ant pagrindo ir turi argumentų, kodėl taip ar 
ne kitaip“ (citata iš grupinės diskusijos su tyrėjais dalykininkais).

„Tas profesinio lauko tyrimas, aš supratau, kodėl reikia. <...> o pas mus 
tokia problema yra, kad jeigu visgi tu neįsivaizduoji to specialisto, kas iš 
profesinio lauko, tas portretas labai aiškiai pasimatė. ta prasme suvokimas 
to profesinio portreto, kad vis dėlto mes į tą studentą negalime visko sukišti, 
visų tų žinių, tai jis labai naudingas. ir aš sakyčiau, kad kiekvienas dėstytojas, 
jis turi aiškiai matyti tą profesijos portretą ir suprasti, koks turi būti jo tas 
indėlis“ (citata iš grupinės diskusijos su tyrėjais dalykininkais).
Taigi, įgyvendinant ECTS projektą atliktas profesinės veiklos lauko 

tyrimas, galima sakyti, (bent jau) atliko dalykinių kompetencijų sąrašų socialinio 
aprobavimo funkciją. 
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8. BenDRųjų komPeTencijų sĄRAšo 
VeRTinimAs

Šiame skyriuje tęsiame kompetencijų sąrašų vertinimo profesinės veiklos 
lauke analizę, pradėtą ankstesniame skyriuje, tik šį kartą dėmesį sutelksime nebe į 
dalykines, o į bendrąsias kompetencijas. 

Skirtingai nuo dalykinių kompetencijų sąrašų vertinimo analizės, per kiekybinį 
aštuonių į ECTS projektą įtrauktų studijų krypčių absolventų darbdavių tyrimą 
visuose klausimynuose buvo pateikiamas toks pats klausimas ir vienodas bendrųjų 
kompetencijų sąrašas, ir tai atvėrė didesnes duomenų analizės galimybes. Tokio 
paties matavimo instrumento taikymas leido sujungti 8 imčių duomenis į vieną 
bendrą duomenų masyvą (apimantį daugiau kaip 800 stebėjimo atvejų), ir pamėginti 
atsakyti į klausimus, kokioms bendrosioms kompetencijoms Lietuvos darbdaviai 
teikia pirmenybę, o kurios yra rečiau vertinamos kaip svarbios, ar bendrųjų 
kompetencijų svarbos vertinimui yra būdinga tam tikra struktūra (kaip vertinimai 
tarpusavyje koreliuoja, kokias bendrųjų kompetencijų dimensijas (grupes) 
galima išskirti, kuo skiriasi ir kuo yra panaši vienos studijų krypties absolventus 
įdarbinančių darbdavių ir kitos studijų krypties absolventus įdarbinančių darbdavių 
nuomonė ir t. t. Kita vertus, skirtingai nuo dalykinių kompetencijų, bendrųjų 
kompetencijų aptarimas darbdavių ir absolventų kokybiniais tyrimais esmingai 
nepraturtina šių kompetencijų vertinimo analizės. Galima tik glaustai pastebėti, 
kad kokybiniuose tyrimuose informantai dažniau pateikdavo bendro pobūdžio 
pastabas, teigdami, kad visos sąraše esančios kompetencijos yra svarbios ir kad jie 
pritaria darbdavių apklausos šių kompetencijų vertinimo rezultatams. Todėl šiame 
skyriuje bus pristatyta tik kiekybinio darbdavių tyrimo duomenų analizė.

BenDRųjų komPeTencijų sVARBos VeRTinimo 
APŽVAlGA

Aptariant kiekybinio darbdavių tyrimo rezultatus, pirmiausia galima 
pastebėti, kad visos tirtos bendrosios kompetencijos darbdavių dažniausiai buvo 
vertinamos kaip svarbios nei nesvarbios: iš 31 bendrosios kompetencijos sąrašo 
net 22 kompetencijos ne mažiau kaip 90 proc. apklausoje dalyvavusių darbdavių 
buvo įvertintos kaip labai svarbios arba svarbios (žr. 8.1 lentelę). Net ir tas 
bendrąsias kompetencijas, kurios, suskirsčius jas pagal svarbos vertinimą, atsidūrė 
sąrašo gale, ne mažiau kaip 7 iš 10 darbdavių įvertino kaip svarbias jų darbuotojų 
profesinėje veikloje. 
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Pagal tyrimo duomenis, pirmojoje darbdavių vertinimų vietoje atsiduria 
kompetencija, apibrėžta kaip dalykinės srities žinios ir savo profesijos supratimas35: 
73 proc. apklausoje dalyvavusių darbdavių nurodė, kad ji yra labai svarbi, o 
beveik visi likę – kad svarbi. Kitos vieningai darbdavių pageidaujamos bendrosios 
darbuotojų kompetencijos yra šios: gebėjimas įvertinti ir palaikyti darbo kokybę; 
gebėjimas žinias pritaikyti praktikoje; gebėjimas spręsti problemas; atkaklumas ir 
ryžtingumas vykdant pavestas užduotis; gebėjimas priimti sprendimus; gebėjimas 
dirbti savarankiškai; gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu gimtąja kalba; gebėjimas 
organizuoti ir planuoti. Darbdavių, kurie manė, kad šios išvardytos kompetencijos 
yra labai svarbios, buvo daugiau kaip 60 proc., o tokių, kurie nurodė, kad jos yra 
nesvarbios jų darbuotojų profesinėje veikloje, buvo mažiau nei 3 proc. Svarbu 
atkreipti dėmesį, kad išvardytų kompetencijų vertinimas kaip svarbiausių atkartoja 
pirmajame „Tuning“ projekto etape, įgyvendintame 2001–2002 m., kitose šalyse 
atliktų darbdavių ir absolventų tyrimų rezultatus. Taigi, Lietuvos darbdavių 
nuomonė apie šių kompetencijų reikšmę jų darbuotojų profesinėje veikloje 
nesiskiria nuo kitų Europos šalių darbdavių nuomonės (González, Wagenaar 
2003: 33, 83, 92).

8.1 lentelė. bendrųjų kompetencijų svarbos vertinimas (išdėstyta pagal 
atsakusių labai svarbu procentą, n = 817)

bendrųjų kompeten-
cijų sąrašas

labai 
svar-
bus

Svar-
bus

Ne-
svar-
bus

visiš-
kai ne-
svar-
bus

labai 
svarbus 
+ svar-

bus

Nesvar-
bus + 

visiškai 
nesvar-

bus

Dalykinės srities ži-
nios ir savo profesijos 
supratimas

72,7 26,7 0,4 0,2 99,4 0,6

Gebėjimas įvertinti ir 
palaikyti darbo koky-
bę (dėmesys kokybei)

66,2 31,8 1,6 0,4 98,0 2,0

Gebėjimas žinias pri-
taikyti praktikoje 65,0 33,0 1,7 0,2 98,0 2,0

Gebėjimas spręsti pro-
blemas 63,7 34,9 1,0 0,4 98,7 1,3

35 Dalykinės srities žinių ir savo profesijos supratimo kompetencijos priskyrimas prie bendrųjų kompetencijų gali būti 
diskutuotinas, nes kalbama apie dalykines žinias ir profesijos supratimą. Tačiau, kaip minėjome 5 skyriuje, profesinės 
veiklos lauko tyrime buvo nutarta taikyti vykdant „Tuning“ projektą sudarytą bendrųjų kompetencijų sąrašą, jo 
nekeičiant. Kadangi „Tuning“ projekto metodikos autoriai (žr. González, Wagenaar 2003) nepagrindžia kiekvienos 
į bendrųjų kompetencijų sąrašą įtrauktos kompetencijos, lieka neaišku, kodėl ši kompetencija yra laikoma bendrąja.  
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bendrųjų kompeten-
cijų sąrašas

labai 
svar-
bus

Svar-
bus

Ne-
svar-
bus

visiš-
kai ne-
svar-
bus

labai 
svarbus 
+ svar-

bus

Nesvar-
bus + 

visiškai 
nesvar-

bus

Atkaklumas ir ryžtin-
gumas vykdant paves-
tas užduotis ir prisiim-
tus įsipareigojimus

62,3 34,9 2,3 0,5 97,2 2,8

Gebėjimas priimti 
sprendimus 61,5 37,1 1,0 0,4 98,7 1,3

Gebėjimas dirbti sava-
rankiškai 61,4 35,7 2,3 0,5 97,2 2,8

Gebėjimas bendrauti 
žodžiu ir raštu gimtą-
ja kalba

61,4 36,5 1,5 0,6 97,9 2,1

Gebėjimas organizuo-
ti ir planuoti 61,2 35,7 2,7 0,5 96,8 3,2

Gebėjimas dirbti gru-
pėje 60,8 35,6 3,1 0,5 96,4 3,6

Gebėjimas kurti nau-
jas idėjas (kūrybišku-
mas)

58,3 36,6 4,3 0,7 95,0 5,0

Tarpasmeniniai ir ben-
dravimo įgūdžiai 57,0 41,2 1,6 0,2 98,2 1,8

Gebėjimas abstrakčiai 
mąstyti, analizuoti ir 
sisteminti informaciją

55,1 41,9 2,6 0,4 97,1 2,9

Gebėjimas prisitaikyti 
prie naujų situacijų 54,0 44,7 1,1 0,2 98,7 1,3

Gebėjimas veikti etiš-
kai (etiniai įsipareigo-
jimai)

52,9 41,6 4,5 0,9 94,6 5,4

Gebėjimas bendrauti 
užsienio kalba 51,7 40,9 6,6 0,9 92,5 7,5

Gebėjimas mokytis 50,6 40,6 7,6 1,2 91,2 8,8

Informacinių ir komu-
nikacinių technologijų 
naudojimo įgūdžiai

48,8 45,2 5,3 0,7 94,0 6,0

Kritiškas ir savikritiš-
kas mąstymas 48,7 48,2 2,6 0,5 96,9 3,1
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bendrųjų kompeten-
cijų sąrašas

labai 
svar-
bus

Svar-
bus

Ne-
svar-
bus

visiš-
kai ne-
svar-
bus

labai 
svarbus 
+ svar-

bus

Nesvar-
bus + 

visiškai 
nesvar-

bus

Gebėjimas motyvuo-
ti žmonės siekti ben-
drų tikslų

47,0 45,0 6,9 1,1 92,0 8,0

Gebėjimas bendrau-
ti su žmonėmis, kurie 
nėra darbuotojo profe-
sinės srities ekspertai 

46,7 45,0 6,6 1,6 91,8 8,2

Socialinis atsakingu-
mas ir pilietiškumas 41,7 47,4 9,2 1,7 89,1 10,9

Gebėjimas rengti ir 
valdyti projektus 40,0 44,6 12,9 2,5 84,6 15,4

Dėmesys saugumui 40,0 49,8 9,2 1,0 89,8 10,2

Iniciatyvumas ir vers-
lumas 38,5 50,4 8,9 2,2 88,9 11,1

Gebėjimas ieškoti in-
formacijos įvairiuose 
šaltiniuose, ją apdoro-
ti ir analizuoti

37,2 34,3 20,7 7,8 71,5 28,5

Gebėjimas atlikti 
mokslinius tyrimus 35,7 39,4 18,7 6,1 75,2 24,8

Lygių galimybių ir to-
lerancijos principo lai-
kymasis

35,5 48,3 12,2 3,9 83,8 16,2

Įsipareigojimas sau-
goti aplinką 34,6 47,4 15,0 2,9 82,1 17,9

Gebėjimas atsižvelg-
ti į įvairovę ir daugia-
kultūriškumą

31,7 51,9 15,3 1,1 83,6 16,4

Gebėjimas dirbti tarp-
tautinėje aplinkoje 30,7 46,9 18,0 4,4 77,5 22,5

Bendrosios kompetencijos, dėl kurių svarbos darbdaviai mažiau sutarė, yra 
susijusios su tarptautine įmonių veikla ir mokslinių tyrimų sritimi (žr. 8.1 lentelę). 
Neturėtų stebinti, kad ne visų įmonių darbuotojams svarbu turėti kompetencijų, 
reikalingų veiklai tarptautinėje, daugiakultūrinėje aplinkoje, ir kad tik nedidelėje 
dalyje įmonių reikalinga mokslinių tyrimų kompetencija. Tačiau, galima pastebėti, 
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kad darbdaviai taip pat daug rečiau įvertino kaip labai svarbias ir tas kompetencijas, 
kurios yra susijusios su pamatinėmis šiuolaikinės demokratinės visuomenės 
vertybėmis: socialiniu atsakingumu ir pilietiškumu, įsipareigojimu saugoti aplinką, 
lygių galimybių ir tolerancijos principo laikymusi. Šios bendrosios kompetencijos 
galėtų būti ne mažiau svarbios beveik visų ūkio subjektų veikloje kaip ir gero 
darbuotojo bendrosios kompetencijos, t. y. darbuotojo, kuris yra savo srities 
profesionalas, dirba gerai ir savarankiškai. Tai, kad pirmojoje darbdavių vertinimų 
vietoje atsiduria instrumentinio racionalumo požiūriu naudingos kompetencijos, 
o į pabaigą nustumiamos kompetencijos, susijusios su socialinėmis ir politinėmis 
vertybėmis, rodo, jog profesinės veiklos srityje svarbiausia yra ekonominis 
veiksmingumas, o jau paskui – socialiniam bendrabūviui svarbūs vertybiniai 
dalykai. Svarbu pabrėžti, kad Lietuvos darbdaviai šiuo požiūriu nesiskiria nuo kitų 
Europos šalių darbdavių: pagal jau minėto „Tuning“ tyrimo duomenis, išvardytas 
kompetencijas kaip mažiau svarbias darbuotojų profesinėje veikloje nurodo ir kitų 
šalių darbdaviai (González, Wagenaar 2003: 83). 

Kaip jau minėjome, dauguma apklausoje dalyvavusių darbdavių bendrąsias 
kompetencijas vertina kaip reikalingas jų darbuotojų profesinėje veikloje, o tokių 
respondentų, kurie nurodytų, kad tam tikra bendroji kompetencija būtų nesvarbi 
darbui jų įmonėse, buvo labai mažai (22 bendrosios kompetencijos įvertintos kaip 
nesvarbios mažiau nei 10 proc., o likusios 9 – ne daugiau nei 30 proc. darbdavių). 
Tačiau galima pastebėti, kad darbdaviai kompetencijų svarbos vertinimą šiek 
tiek diferencijavo – vertino arba kaip labai svarbi, arba svarbi. Tokių tyrimo 
dalyvių, kurie nė vienos bendrosios kompetencijos nebūtų įvertinę kaip labai 
svarbios, buvo mažiau nei 3 proc. Taip pat mažiau nei 3 proc. respondentų visas 
tirtas bendrąsias kompetencijas vertino kaip labai svarbias. Atsižvelgdami į šiuos 
duomenų ypatumus ir norėdami patikrinti, ar darbdavių vertinimams būdinga tam 
tikra latentinė struktūra, bendrųjų kompetencijų vertinimo tvarkos kintamuosius 
transformavome į dvireikšmius kintamuosius: 1 reiškė, kad kompetenciją 
respondentas įvertino kaip labai svarbią, o 0 – kitas vertinimas. Tiriamoji faktorinė 
31 kompetencijos analizė šią latentinę struktūrą atskleidė: buvo išskirti 6 faktoriai 
(žr. 8.2 lentelę), kuriuos santykinai galima pavadinti lyderystės, pilietiškumo, gero 
darbuotojo, tarptautiškumo, mokslinės veiklos ir darbo su informacija faktoriumi. 
Susiejant šiuos rezultatus su aptartu bendru kompetencijų svarbos įvertinimu (žr. 
8.1 lentelę), galima teigti, kad darbo pasaulyje svarbūs yra gero darbuotojo ir 
lyderystės faktoriai, o mažiau svarbūs – pilietiškumo, tarptautiškumo ir mokslinės 
veiklos faktoriai.
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8.2 lentelė. bendrųjų kompetencijų faktorinės analizės rezultatai, faktorių svoriai36 
(n = 17, pca, varimax rotacija, paaiškinta duomenų sklaida – 51 proc.)

bendrosios 
kompetencijos

kompetencijų faktoriai

lyde-
rystės 
fakto-
rius

pilietiš-
kumo 
fakto-
rius

Gero 
darbuo-
tojo fak-

torius

tarptau-
tiškumo 
fakto-
rius

moks-
linės 

veiklos 
fakto-
rius

Darbo su 
informa-
cija fak-

torius

Gebėjimas pri-
imti sprendimus 0,713

Gebėjimas spręs-
ti problemas 0,668

Gebėjimas dirbti 
grupėje 0,641

Gebėjimas mo-
tyvuoti žmonės 
siekti bendrų 
tikslų

0,588

Tarpasmeniniai 
ir bendravimo 
įgūdžiai

0,588

Gebėjimas kur-
ti naujas idėjas 
(kūrybiškumas)

0,472 0,315

Gebėjimas abs-
trakčiai mąsty-
ti, analizuoti ir 
sisteminti infor-
maciją

0,435 0,369

Iniciatyvumas ir 
verslumas 0,433

Gebėjimas or-
ganizuoti ir pla-
nuoti

0,405

Socialinis atsa-
kingumas ir pi-
lietiškumas

0,754

Įsipareigojimas 
saugoti aplinką 0,702

36 Faktorinė analizė atskleidžia, kaip kintamieji (šiuo atveju bendrosios kompetencijos) susiję tarpusavyje ir kokias 
grupes (faktorius) sudaro. Faktoriaus svoris yra koreliacijos koeficientas tarp kintamojo ir faktoriaus. Analizėje 
išskirta faktorių reikšmė yra nustatoma pagal tai, kokie kintamieji turi didžiausią svorį. Kad faktorinės analizės 
rezultatai būtų lengviau suprantami ir aiškiau matoma, kokiam faktoriui tam tikras kintamasis yra svarbiausias, maži 
kintamojo faktoriaus svoriai 8.2 lentelėje yra nepateikiami.
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Lygių galimy-
bių ir toleranci-
jos principo lai-
kymasis

0,614

Gebėjimas veik-
ti etiškai (etiniai 
įsipareigojimai)

0,535

Dėmesys sau-
gumui 0,444

Dalykinės srities 
žinios ir savo 
profesijos supra-
timas

0,617

Gebėjimas dirbti 
savarankiškai 0,570

Atkaklumas ir 
ryžtingumas 
vykdant paves-
tas užduotis ir 
prisiimtus įsipa-
reigojimus

0,435 0,497

Gebėjimas ben-
drauti žodžiu ir 
raštu gimtąja kalba

0,491

Gebėjimas mo-
kytis 0,481 0,350

Kritiškas ir sa-
vikritiškas mąs-
tymas

0,469

Gebėjimas įver-
tinti ir palaiky-
ti darbo koky-
bę (dėmesys ko-
kybei)

0,393 0,446

Gebėjimas prisi-
taikyti prie nau-
jų situacijų

0,376 0,425 0,350

Informacinių ir 
komunikacinių 
technologijų nau-
dojimo įgūdžiai

0,402

Gebėjimas atsi-
žvelgti į įvairo-
vę ir daugiakul-
tūriškumą

0,698
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Gebėjimas dirb-
ti tarptautinėje 
aplinkoje

0,692 0,359

Gebėjimas ben-
drauti su žmonė-
mis, kurie nėra 
darbuotojo pro-
fesinės srities 
ekspertai 

0,386 0,454

Gebėjimas ben-
drauti užsienio 
kalba

0,679

Gebėjimas atlik-
ti mokslinius ty-
rimus

0,620

Gebėjimas reng-
ti ir valdyti pro-
jektus

0,348 0,536

Gebėjimas ieš-
koti informa-
cijos įvairiuo-
se šaltiniuose, ją 
apdoroti ir ana-
lizuoti

0,767

Gebėjimas ži-
nias pritaikyti 
praktikoje

0,451 0,563

BenDRosios komPeTencijos PAGAl sTuDijų kRyPTis

Bendrųjų kompetencijų svarbos profesinėje veikloje palyginimą pagal studijų 
kryptis galima pradėti nuo klausimo, kuo skiriasi darbdavių dalykinių kompetencijų ir 
bendrijų kompetencijų vertinimai. Į šį klausimą ieškojome atsakymo, apskaičiuodami 
kiekvienos darbdavių imties visų tirtų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų vertinimo 
vidurkių bendrą vidurkį ir standartinio nuokrypio vidurkį (žr. 8.3 lentelę)37. 

37  Kaip minėjome apklausų metodikai skirtame skyriuje, dalykinių ir bendrųjų kompetencijų svarbą darbdaviai 
vertino naudodami 4 reikšmių tvarkos skalę: 1 reiškė, kad kompetencija yra visiškai nesvarbi, 2 – nesvarbi, 3 – svarbi, 
4 – labai svarbi. Bendri dalykinių kompetencijų ir bendrųjų kompetencijų vidurkiai buvo apskaičiuoti, susumavus 
kiekvienos dalykinės ir bendrosios kompetencijos vertinimo vidurkius ir padalijus iš kompetencijų skaičiaus. Taip pat 
buvo apskaičiuotas ir vidutinis standartinis dalykinių ir bendrųjų kompetencijų vertinimo nuokrypis. Kai nuostatos 
matuojamos 4 reikšmių skale, statistinėje duomenų analizėje vidurkio ir standartinis nuokrypio skaičiavimas yra 
taikomas tik išimtiniais atvejais. Šiuo konkrečiu atveju bendrų dalykinių kompetencijų ir bendrijų kompetencijų 
vidurkių apskaičiavimas leidžia atsakyti į suformuluota klausimą, tačiau norint detalesnės analizės pirmenybė 
teikiama kitiems aprašomosios ar išvadų statistikos metodams. 

 Grįžti į turinį



127

profesinės veiklos lauko tyrimas

8.3 lentelė. bendrųjų ir dalykinių kompetencijų svarbos vertinimų 
palyginimas pagal studijų kryptis

bendrosios kompetencijos Dalykinės kompetencijos

vidurkis (s) vidurkis (s)

Anglų filologija 3,45 (0,32) 3,07 (0,47)

Informatika 3,31 (0,33) 3,02 (0,51)

Chemija 3,46 (0,28) 3,25 (0,39)

Dailė 3,37 (0,25) 3,25 (0,50)

Muzika 3,36 (0,31) 3,39 (0,36)

Visuomenės sveikata 3,46 (0,32) 3,13 (0,47)

Šeimos medicina 3,38 (0,30) 3,55 (0,27)

Socialinis darbas 3,48 (0,29) 3,33 (0,37)

Duomenų analizė rodo, kad visų tirtų studijų krypčių bendrųjų kompetencijų 
vertinimo bendras vidurkis nesiskiria. Beveik visų studijų krypčių absolventų 
darbdaviai, vertindami bendrąsias kompetencijas, sutarė labiau, negu vertindami 
dalykines kompetencijas. Beveik visų studijų krypčių bendrųjų kompetencijų 
vertinimo vidurkis yra šiek tiek didesnis nei visų dalykinių kompetencijų vertinimo 
vidurkis, t. y. darbdaviai bendrąsias kompetencijas dažniau negu dalykines 
kompetencijas vertino kaip labai svarbias ar svarbias. Tai, savo ruožtu, galima 
paaiškinti: bendrosios kompetencijos yra universalesnės ir mažiau nei dalykinės 
kompetencijos priklauso nuo profesinės veiklos specializacijos srities. Šeimos 
medicinos ir anglų filologijos krypčių palyginimas tai puikiai iliustruoja. Šeimos 
medicina yra vienintelė tirta studijų kryptis, kurią baigę visi absolventai dirba 
toje pačioje veiklos srityje, taigi darbdaviai ir darbo vietos ekspertai dalykines 
kompetencijas vertina labai panašiai, o jų nuomonė labiau skiriasi bendrųjų 
kompetencijų vertinimo klausimais. Anglų filologijos absolventai dirba skirtingose 
srityse (švietimo, vertimo, leidybos, turizmo, valstybės valdymo ir t. t.), taigi jų 
darbdaviai labiau sutaria dėl bendrųjų kompetencijų, tačiau yra mažiau vieningi, 
kai vertina dalykinių kompetencijų svarbą.

Kitas aspektas, kurį vertėtų aptarti lyginant studijų kryptis pagal darbdavių 
pateiktą bendrųjų kompetencijų vertinimą, yra kompetencijų išsidėstymo tvarka. 
8.4 lentelėje yra pateikti duomenys, rodantys, kurias dešimt kompetencijų 
darbdaviai, įdarbinantys skirtingų studijų krypčių programų absolventus, 
dažniausiai vertino kaip labai svarbias. Kaip matyti, viena vertus, pirmuosiuose 
dešimtukuose yra nemažai besikartojančių kompetencijų: dalykinės srities žinios 
ir savo profesijos supratimas; dėmesys kokybei; gebėjimas dirbti savarankiškai. 
Kita vertus, taip pat galima pastebėti, kad kai kurios bendrosios kompetencijos yra 

 Grįžti į turinį



128

profesinės veiklos lauko tyrimas

tik kai kuriuose svarbiausių dešimties kompetencijų sąrašuose. Galima paminėti 
tokius skirtumus:

• Informatikai, chemikai, šeimos gydytojai ir visuomenės sveikatos 
specialistai dažniau nei socialinio darbo, anglų filologijos, dailės ir muzikos 
studijų krypčių absolventų darbdaviai kaip labai svarbų vertina gebėjimą 
abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir sisteminti informaciją.

• Socialinio darbo ir anglų filologijos specialistai, savo ruožtu, dažniau 
pabrėžia tarpasmeninių ir bendravimo įgūdžių svarbą.

• Dailė, muzika ir informatika skiriasi nuo kitų krypčių didesnės svarbos 
teikimu gebėjimui kurti naujas idėjas (kūrybiškumui). Tačiau lygindami 
tarpusavyje šias kryptis matome, kad dailės ir informatikos srityje svarbesnis 
yra savarankiškumas, o muzikos – gebėjimas dirbti grupėje (savo ruožtu, 
tai galime paaiškinti aplinkybe, kad dauguma apklaustų muzikos studijų 
krypties absolventų darbdavių yra muzikos kolektyvų vadovai).

• Dauguma chemikus įdarbinančių darbdavių kaip labai svarbią minėjo 
kompetenciją, susijusią su aplinkosauga (įsipareigojimas saugoti 
aplinką). Ši kompetencija kitų studijų krypčių programų absolventų buvo 
dažniausiai vertinama kaip mažiau svarbi. Socialiniai darbuotojai, savo 
ruožtu, akcentavo gebėjimą veikti etiškai. Būtų buvę galima tikėtis, kad ši 
kompetencija turėtų atsidurti ir šeimos medicinos bendrųjų kompetencijų 
pirmajame dešimtuke, tačiau tyrimo duomenys rodo, kad tik pusė šeimos 
gydytojų darbdavių ją nurodė kaip labai svarbią. 

8.4 lentelė. Dešimt svarbiausių kompetencijų
Dailė muzika

Dalykinės srities žinios ir savo pro-
fesijos supratimas 71 % Gebėjimas dirbti grupėje 73 %

Gebėjimas kurti naujas idėjas (kū-
rybiškumas) 68 % Gebėjimas įvertinti ir palaikyti 

darbo kokybę (dėmesys kokybei) 71 %

Gebėjimas dirbti savarankiškai 66 % Gebėjimas kurti naujas idėjas 
(kūrybiškumas) 68 %

Gebėjimas bendrauti užsienio kalba 61 % Dalykinės srities žinios ir savo 
profesijos supratimas 67 %

Gebėjimas žinias pritaikyti prakti-
koje 57 % Gebėjimas motyvuoti žmonės 

siekti bendrų tikslų 67 %

Gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu 
gimtąja kalba 57 %

Atkaklumas ir ryžtingumas vyk-
dant pavestas užduotis ir prisiim-
tus įsipareigojimus

67 %
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Gebėjimas įvertinti ir palaikyti darbo 
kokybę (dėmesys kokybei) 57 % tarpasmeniniai ir bendravimo 

įgūdžiai 64 %

Atkaklumas ir ryžtingumas vykdant 
pavestas užduotis ir prisiimtus įsipa-
reigojimus

57 % Gebėjimas dirbti savarankiškai 60 %

Gebėjimas priimti sprendimus 56 % Gebėjimas priimti sprendimus 56 %

Gebėjimas spręsti problemas 55 % Gebėjimas bendrauti žodžiu ir 
raštu gimtąja kalba 54 %

Gebėjimas dirbti grupėje 55 % Gebėjimas prisitaikyti prie nau-
jų situacijų 54 %

  Gebėjimas spręsti problemas 54 %
 

anglų filolofija socialinis darbas

Dalykinės srities žinios ir savo pro-
fesijos supratimas 79 % tarpasmeniniai ir bendravimo 

įgūdžiai 79 %

Gebėjimas įvertinti ir palaikyti darbo 
kokybę (dėmesys kokybei) 72 % Gebėjimas spręsti problemas 78 %

Gebėjimas bendrauti užsienio kalba 69 % Gebėjimas veikti etiškai (etiniai 
įsipareigojimai) 76 %

Gebėjimas spręsti problemas 69 % Gebėjimas organizuoti ir planuoti 75 %

Atkaklumas ir ryžtingumas vykdant 
pavestas užduotis ir prisiimtus įsipa-
reigojimus

68 % Dalykinės srities žinios ir savo 
profesijos supratimas 74 %

tarpasmeniniai ir bendravimo 
įgūdžiai 66 % Gebėjimas priimti sprendimus 73 %

Gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu 
gimtąja kalba 63 % Gebėjimas žinias pritaikyti prak-

tikoje 72 %

Informacinių ir komunikacinių tech-
nologijų naudojimo įgūdžiai 63 % Gebėjimas dirbti savarankiškai 71%

Gebėjimas priimti sprendimus 63 %
Atkaklumas ir ryžtingumas vyk-
dant pavestas užduotis ir prisiim-
tus įsipareigojimus

70 %

Gebėjimas dirbti savarankiškai 63 % Gebėjimas dirbti grupėje 68 %

šeimos gydytojas visuomenės sveikata

Gebėjimas organizuoti ir planuoti 78 % Gebėjimas žinias pritaikyti prak-
tikoje 79 %

Gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu 
gimtąja kalba 67 % Dalykinės srities žinios ir savo 

profesijos supratimas 76 %

Gebėjimas abstrakčiai mąstyti, 
analizuoti ir sisteminti informaciją 66 % Gebėjimas įvertinti ir palaikyti 

darbo kokybę (dėmesys kokybei) 75 %
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Dalykinės srities žinios ir savo pro-
fesijos supratimas 63 % Gebėjimas dirbti savarankiškai 69 %

Gebėjimas žinias pritaikyti prakti-
koje 62 %

Gebėjimas abstrakčiai mąsty-
ti, analizuoti ir sisteminti infor-
maciją

68 %

Gebėjimas dirbti grupėje 62 % Gebėjimas dirbti grupėje 68 %

Gebėjimas spręsti problemas 61 % Informacinių ir komunikacinių 
technologijų naudojimo įgūdžiai 67 %

Gebėjimas priimti sprendimus 60 % Gebėjimas spręsti problemas 67 %
Gebėjimas ieškoti informacijos įvai-
riuose šaltiniuose, ją apdoroti ir ana-
lizuoti

58 % Gebėjimas bendrauti žodžiu ir 
raštu gimtąja kalba 66 %

Gebėjimas įvertinti ir palaikyti darbo 
kokybę (dėmesys kokybei) 54 % Gebėjimas mokytis 65 %

Gebėjimas priimti sprendimus 65 %

chemija informatika

Gebėjimas įvertinti ir palaikyti darbo 
kokybę (dėmesys kokybei) 79 % Dalykinės srities žinios ir savo 

profesijos supratimas 83 %

Gebėjimas žinias pritaikyti prakti-
koje 73 % Gebėjimas spręsti problemas 69 %

Gebėjimas organizuoti ir planuoti 69 % Gebėjimas dirbti savarankiškai 67 %

Dalykinės srities žinios ir savo pro-
fesijos supratimas 68 % Gebėjimas žinias pritaikyti prak-

tikoje 65 %

Atkaklumas ir ryžtingumas vykdant 
pavestas užduotis ir prisiimtus įsipa-
reigojimus

64 %
Gebėjimas abstrakčiai mąsty-
ti, analizuoti ir sisteminti infor-
maciją

63 %

Gebėjimas ieškoti informacijos įvai-
riuose šaltiniuose, ją apdoroti ir ana-
lizuoti

63 %
Atkaklumas ir ryžtingumas vyk-
dant pavestas užduotis ir prisiim-
tus įsipareigojimus

62 %

Gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu 
gimtąja kalba 62 % Gebėjimas kurti naujas idėjas 

(kūrybiškumas) 61 %

Gebėjimas abstrakčiai mąstyti, 
analizuoti ir sisteminti informaciją 61 % Gebėjimas mokytis 59 %

Gebėjimas priimti sprendimus 59 % Gebėjimas bendrauti užsienio 
kalba 58 %

Įsipareigojimas saugoti aplinką 59 % Gebėjimas priimti sprendimus 58 %

Detalesnis studijų krypčių palyginimas pagal tirtas bendrąsias kompetencijas 
(žr. 8.5 lentelę) dažniausiai atkartoja dėsningumus, kuriuos atskleidžia dešimties 
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kiekvienos krypties svarbiausių bendrųjų kompetencijų analizė. Vengdami 
pasikartoti, apibendrinsime 8.5 lentelėje pateiktus duomenis, kurie papildo 
įžvalgas, suformuluotas lyginant studijų kryptis pagal dešimt svarbiausių 
kompetencijų. 

Pirma, pagal tarpasmeninių kompetencijų svarbos vertinimą ypač ryškūs 
yra skirtumai tarp studijų krypčių, kurių absolventų profesinėje veikloje 
dažnai bendraujama su žmonėmis, ir tų studijų krypčių, kurių absolventų 
profesinėje veikloje didelė dalis atliekamų darbų nereikalauja bendravimo 
ar bendradarbiavimo su žmonėmis (klientais). Pavyzdžiui, anglų filologijos, 
socialinio darbo ir visuomenės sveikatos studijų krypčių absolventų darbdaviai, 
darbo vietos ekspertai daug dažniau nei kitų tirtų studijų krypčių absolventų 
darbdaviai pabrėžė ne tik jau anksčiau įvardytų tarpasmeninių ir bendravimo 
įgūdžių svarbą, bet ir gebėjimą bendrauti su žmonėmis, kurie nėra darbuotojo 
profesinės srities ekspertai. Informatikai, chemikai, dailininkai, savo ruožtu, šias 
ir kitas tarpasmenines kompetencijas reikšmingai rečiau nurodė kaip svarbias 
jų profesinėje veikloje. Lyginant studijų kryptis pagal darbdavių įvertintas 
tarpasmenines kompetencijas, tyrimo duomenys užmina nelengvai įmenamą 
mįslę: šeimos gydytojai, kurių veikla neatsiejama nuo bendravimo su pacientais, 
santykinai retai nurodė, kad jų veikloje yra svarbūs tarpasmeninio bendravimo 
gebėjimai. Šiuos duomenis galime mėginti paaiškinti tik keldami hipotezę, kad 
priežastis yra itin didelis šeimos gydytojų darbo krūvis, paliekantis jiems mažai 
galimybių skirti laiko bendravimui su pacientu ir į pirmą vietą iškeliantis gebėjimą 
organizuoti ir planuoti savo laiką.  

Antra, studijų kryptys skiriasi pagal tai, kiek svarbios jų absolventų profesinėje 
veikloje yra bendrosios kompetencijos, susijusios su darbu tarpkultūrinėje 
aplinkoje. Šiuo aspektu ypač iš kitų studijų krypčių išsiskiria anglų filologija. Šios 
studijų krypties absolventų darbdaviai, darbo vietos ekspertai dažniau nei kitų 
studijų krypčių absolventų darbdaviai minėjo gebėjimų bendrauti užsienio kalba, 
atsižvelgti į įvairovę ir daugiakultūriškumą, dirbti tarptautinėje aplinkoje svarbą. 
Gebėjimą dirbti tarptautinėje aplinkoje taip pat santykinai dažnai pabrėžė dailės 
studijų krypties absolventus įdarbinantys darbdaviai. Kalbant apie šią studijų 
kryptį, gebėjimo dirbti tarptautinėje aplinkoje svarbą diskusijose taip pat pabrėžė 
absolventai nurodydami, kad Lietuvoje meno kūrinių rinka nėra didelė ir dailės 
studijų programas baigusiems absolventams itin aktualu sugebėti savo kūriniams 
surasti vietą globalioje rinkoje. Savo ruožtu, socialinio darbo specialistai, 
daugiausia teikiantys paslaugas vietos bendruomenėms, šiai kompetencijai teikia 
daug mažiau reikšmės.

Trečia, gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus dažniau buvo įvertintas kaip 
labai svarbus chemikų ir anglų filologijos darbdavių ir darbo vietos ekspertų. Kitų 
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studijų krypčių absolventus įdarbinantys darbdaviai šį gebėjimą rečiau minėjo 
kaip labai svarbų jų darbuotojų profesinėje veikloje.

Ketvirta, socialinio darbo studijų krypties absolventų darbdaviai dažniau 
nei kitų studijų krypčių absolventų darbdaviai išskirtinę svarbą teikė socialiniam 
atsakingumui ir pilietiškumui bei lygių galimybių ir tolerancijos principo 
laikymuisi. Pastarąjį gebėjimą – lygių galimybių ir tolerancijos principo 
laikymąsi – taip pat buvo linkę išskirti ir anglų filologijos darbdaviai.

8.5 lentelė. procentas darbdavių, bendrąją kompetenciją įvertinusių kaip 
labai svarbią, pagal studijų kryptis (langeliuose paryškinti pagal chi kvadarto 
kriterijų statistiškai reikšmingi skirtumai tarp studijų krypčių)
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instrumentinės kompetencijos

Gebėjimas abstrakčiai 
mąstyti, analizuoti ir 
sisteminti informaciją

43 % 35 % 48 % 56 % 68 % 66 % 63 % 61 %

Gebėjimas žinias pri-
taikyti praktikoje 57 % 51 % 61 % 72 % 79 % 62 % 65 % 73 %

Gebėjimas organizuoti 
ir planuoti 54 % 52 % 56 % 75 % 57 % 78 % 49 % 69 %

Dalykinės srities žinios 
ir savo profesijos su-
pratimas

71 % 67 % 79 % 74 % 76 % 63 % 83 % 68 %

Gebėjimas bendrau-
ti žodžiu ir raštu gimtą-
ja kalba

57 % 54 % 63 % 67 % 66 % 67 % 54 % 62 %

Informacinių ir komu-
nikacinių technologijų 
naudojimo įgūdžiai

49 % 47 % 63 % 39 % 67 % 32 % 43 % 49 %

Gebėjimas spręsti pro-
blemas 55 % 54 % 69 % 78 % 67 % 61 % 69 % 55 %

Gebėjimas priimti 
sprendimus 56 % 56 % 63 % 73 % 65 % 60 % 58 % 59 %
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Gebėjimas ieškoti in-
formacijos įvairiuose 
šaltiniuose, ją apdoroti 
ir analizuoti

28 % 16 % 22 % 51 % 38 % 58 % 23 % 63 %

Gebėjimas bendrauti 
užsienio kalba 61 % 50 % 69 % 24 % 53 % 50 % 58 % 46 %

tarpasmeninės kompetencijos

Kritiškas ir savikritiš-
kas mąstymas 54 % 50 % 55 % 55 % 46 % 38 % 57 % 34 % 

Gebėjimas atsižvelgti į 
įvairovę ir daugiakultū-
riškumą

39 % 31 % 44 % 39 % 35 % 20 % 19 % 26 %

Gebėjimas dirbti tarp-
tautinėje aplinkoje 39 % 35 % 39 % 21 % 28 % 25 % 26 % 32 %

Gebėjimas dirbti gru-
pėje 55 % 73 % 60 % 68 % 68 % 62 % 44 % 55 %

Tarpasmeniniai ir ben-
dravimo įgūdžiai 52 % 64 % 66 % 79 % 63 % 47 % 39 % 45 %

Gebėjimas motyvuo-
ti žmonės siekti ben-
drų tikslų

37 % 67 % 51 % 58 % 51 % 39 % 31 % 41 %

Gebėjimas bendrauti su 
žmonėmis, kurie nėra 
darbuotojo profesinės 
srities ekspertai 

39 % 39 % 53 % 56 % 63 % 43 % 47 % 33 %

Gebėjimas veikti etiš-
kai (etiniai įsipareigo-
jimai)

48 % 49 % 57 % 76 % 51 % 50 % 36 % 56 %

sisteminės kompetencijos

Gebėjimas atlikti 
mokslinius tyrimus 41 % 21 %  62% 17 % 30 % 37 % 28 % 51 %

Gebėjimas mokytis 54 % 33 % 54 % 54 % 65 % 28 % 59 % 55 %

Gebėjimas prisitaikyti 
prie naujų situacijų 51 % 54 % 59 % 62 % 59 % 44 % 50 % 52 %

Gebėjimas kurti naujas 
idėjas (kūrybiškumas) 68 % 68 % 59 % 56 % 51 % 46 % 61 % 57 %

Gebėjimas dirbti sava-
rankiškai 66 % 60 % 63 % 71 % 69 % 46 % 67 % 47 %
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Gebėjimas rengti ir val-
dyti projektus 42 % 31 % 41 % 39 % 48 % 35 % 37 % 45 %

Dėmesys saugumui 41 % 30 % 32 % 55 % 40 % 33 % 38 % 50 %

Iniciatyvumas ir vers-
lumas 49 % 32 % 31 % 34 % 44 % 41 % 32 % 44 %

Gebėjimas įvertinti ir 
palaikyti darbo kokybę 
(dėmesys kokybei)

57 % 71 % 72 % 64 % 75 % 54 % 55 % 79 %

Atkaklumas ir ryžtin-
gumas vykdant paves-
tas užduotis ir prisiim-
tus įsipareigojimus

57 % 67 % 68 % 70 % 64 % 44 % 62 % 64 %

Įsipareigojimas saugo-
ti aplinką 32 % 28 % 34 % 32 % 32 % 36 % 25 % 59 %

Socialinis atsakingu-
mas ir pilietiškumas 42 % 40 % 45 % 53 % 38 % 40 % 27 % 48 %

Lygių galimybių ir to-
lerancijos principo lai-
kymasis

38 % 40 % 50 % 52 % 29 % 30 % 25 % 19 %

BenDRųjų komPeTencijų lyGis

Kitas klausimas – kaip vertina darbdaviai bendrųjų kompetencijų lygį, kurį 
turėjo darbuotojai, kai pradėjo dirbti jų įmonėje. Apskritai darbdavių nuomonės 
dėl darbuotojų bendrųjų gebėjimų lygio labiau skyrėsi nei dėl gebėjimų svarbos38. 
8.6 lentelėje pateikiamas apklaustų darbdavių atsakymų į klausimą apie bendrųjų 
kompetencijų lygį procentų skirstinys. 

Žvelgiant į 8.6 lentelėje pateiktus duomenis pirmiausia galima pastebėti, 
kad dažniausiai darbdaviai savo darbuotojų bendrųjų kompetencijų lygį vertina 
tik kaip vidutinį, o ne stiprų. Tik trijų bendrųjų kompetencijų – gebėjimo dirbti 
savarankiškai, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo įgūdžių ir 
gebėjimo bendrauti žodžiu ir raštu gimtąja kalba – lygį kaip stiprų įvertinusių 
darbdavių dalis buvo šiek tiek didesnė nei įvertinusių jį kaip vidutinį ir sudarė 
apie 45 proc. Be šių trijų kompetencijų, 11 bendrųjų kompetencijų lygį, kurį 
darbuotojai turėjo, kai pradėjo dirbti įmonėje, 4 iš 10 darbdavių įvertino kaip 

38 Kadangi tiek kompetencijų svarba, tiek lygis buvo vertinami 4 balų skale, nuomonių sklaidai įvertinti apskaičiuotas 
standartinis nuokrypis. Beveik visų bendrųjų kompetencijų lygio vertinimų standartinis nuokrypis buvo didesnis nei 
jų svarbos darbuotojų profesinei veiklai vertinimas.
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stiprų, 13 bendrųjų kompetencijų lygį – 3 iš 10, o 4 bendrųjų kompetencijų lygį 
tik 2 iš 10 darbdavių įvertino kaip stiprų. 

Darbdavių, kurių nuomone, jų darbuotojai iš viso neturėjo tam tikrų bendrųjų 
kompetencijų, pradėję savo profesinę veiklą, dalis yra labai maža: 20 bendrųjų 
kompetencijų lygį taip įvertino ne daugiau kaip 3 proc. darbdavių, likusių 11 
kompetencijų – svyravo tarp 4 ir 11 proc.; o prasčiausiai darbdaviai įvertino šių 
keturių kompetencijų lygį: gebėjimą rengti ir valdyti projektus; gebėjimą dirbti 
tarptautinėje aplinkoje; gebėjimą atlikti mokslinius tyrimus ir iniciatyvumą ir 
verslumą. Trečdalio apklausoje dalyvavusių darbdavių nuomone, jų darbuotojai 
arba neturėjo šių gebėjimų, arba turėjo tik silpną gebėjimą. 

8.6 lentelė. bendrųjų kompetencijų lygio, kurį darbuotojas turėjo, kai 
pradėjo dirbti įmonėje, vertinimas (proc., kompetencijos lentelėje išdėstytos 
pagal atsakiusių stiprus procentą, n = 817)

 neturėjo silpnas vidutinis stiprus

Gebėjimas dirbti savarankiškai 0,5 8,1 45,2 46,2

Informacinių ir komunikacinių technolo-
gijų naudojimo įgūdžiai 1,3 10,9 41,8 45,9

Gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu gim-
tąja kalba 2,3 11,4 40,5 45,7

Atkaklumas ir ryžtingumas vykdant pa-
vestas užduotis ir prisiimtus įsipareigo-
jimus

1,2 10,2 45,6 43,0

Gebėjimas dirbti grupėje 2,1 9,1 47,4 41,5

Kritiškas ir savikritiškas mąstymas 0,5 9,0 49,4 41,1

Gebėjimas mokytis 2,2 10,7 46,6 40,5

Tarpasmeniniai ir bendravimo įgūdžiai 1,6 11,2 48,2 39,0

Gebėjimas žinias pritaikyti praktikoje 1,2 12,5 48,1 38,2

Gebėjimas veikti etiškai (etiniai įsiparei-
gojimai) 2,8 9,4 49,9 37,9

Lygių galimybių ir tolerancijos principo 
laikymasis 4,5 7,4 50,7 37,4

Gebėjimas įvertinti ir palaikyti darbo ko-
kybę (dėmesys kokybei) 1,0 10,3 51,6 37,1

Socialinis atsakingumas ir pilietiškumas 3,4 9,0 51,0 36,6

Dalykinės srities žinios ir savo profesijos 
supratimas 1,3 11,3 50,8 36,6
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 neturėjo silpnas vidutinis stiprus

Gebėjimas abstrakčiai mąstyti, analizuoti 
ir sisteminti informaciją 1,5 11,6 54,2 32,7

Gebėjimas bendrauti užsienio kalba 1,6 13,6 52,9 31,9

Gebėjimas prisitaikyti prie naujų situacijų 1,0 13,1 54,3 31,6

Gebėjimas kurti naujas idėjas (kūrybiš-
kumas) 2,3 14,6 52,6 30,5

Gebėjimas priimti sprendimus 2,0 16,5 51,5 30,1

Įsipareigojimas saugoti aplinką 5,7 14,5 49,8 30,0

Gebėjimas organizuoti ir planuoti 2,6 14,0 53,9 29,6

Dėmesys saugumui 4,1 16,5 49,9 29,6

Gebėjimas bendrauti su žmonėmis, ku-
rie nėra darbuotojo profesinės srities eks-
pertai

3,9 15,2 51,4 29,5

Gebėjimas spręsti problemas 1,6 15,2 53,9 29,2

Gebėjimas ieškoti informacijos įvairiuose 
šaltiniuose, ją apdoroti ir analizuoti 7,7 17,1 46,5 28,7

Gebėjimas dirbti tarptautinėje aplinkoje 10,9 18,8 44,7 25,6

Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus 7,7 21,6 45,7 25,0

Gebėjimas atsižvelgti į įvairovę ir daugia-
kultūriškumą 5,2 15,4 55,7 23,7

Gebėjimas motyvuoti žmonės siekti ben-
drų tikslų 4,4 19,5 53,3 22,8

Iniciatyvumas ir verslumas 6,6 23,4 50,3 19,7

Gebėjimas rengti ir valdyti projektus 9,7 25,8 48,1 16,4

Taip pat svarbu pastebėti, kad bendrųjų kompetencijų svarbos ir lygio 
vertinimai yra susiję: respondentai, kurie įvertino kompetenciją kaip svarbią, 
geriau vertino ir darbuotojo turimą kompetencijos lygį dažniau nei tie darbdaviai, 
kurie teikė mažiau svarbos šiai kompetencijai (žr. 8.7 lentelę). Kita vertus, ryšio 
tarp kompetencijos svarbos ir lygio analizė atskleidžia, kad ryšys statistiškai 
reikšmingas, bet silpnas, o tai reiškia, kad minėtas darbdavių vertinimų skirtumas 
nėra didelis.
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8.7 lentelė. ryšys tarp bendrųjų kompetencijų svarbos ir lygio įvertinimų 
(kendallo tau-b koeficiento reikšmės39)

bendroji kompetencija ryšys tarp kompetencijos 
svarbos ir lygio įvertinimų

Gebėjimas abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir sisteminti in-
formaciją 0,180**

Gebėjimas žinias pritaikyti praktikoje 0,107**

Gebėjimas organizuoti ir planuoti 0,149**

Dalykinės srities žinios ir savo profesijos supratimas 0,146**

Gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu gimtąja kalba 0,165**

Gebėjimas bendrauti užsienio kalba 0,198**

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo 
įgūdžiai 0,258**

Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus 0,348**

Gebėjimas mokytis 0,229**

Gebėjimas ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją 
apdoroti ir analizuoti 0,462**

Kritiškas ir savikritiškas mąstymas 0,177**

Gebėjimas prisitaikyti prie naujų situacijų 0,146**

Gebėjimas kurti naujas idėjas (kūrybiškumas) 0,174**

Gebėjimas spręsti problemas 0,112**

Gebėjimas priimti sprendimus 0,157**

Gebėjimas dirbti grupėje 0,182**

Tarpasmeniniai ir bendravimo įgūdžiai 0,229**

Gebėjimas motyvuoti žmonės siekti bendrų tikslų 0,240**

Gebėjimas bendrauti su žmonėmis, kurie nėra darbuotojo 
profesinės srities ekspertai 0,218**

Gebėjimas atsižvelgti į įvairovę ir daugiakultūriškumą 0,240**

Gebėjimas dirbti tarptautinėje aplinkoje 0,223**

Gebėjimas dirbti savarankiškai 0,200**

Gebėjimas rengti ir valdyti projektus 0,200**

39 Kendallo tau-b koeficientas taikomas tikrinant hipotezes apie ryšius tarp dviejų tvarkos kintamųjų. Koeficientas 
įgyja reikšmes nuo -1 iki 1. Statistinis reikšmingumas rodo, ar gali būti priimta hipotezė, kad yra ryšys tarp dviejų 
kintamųjų. Koeficiento reikšmė savo ruožtu rodo ryšio stiprumą. Kai jo reikšmė yra 0, daroma išvada, kad ryšio tarp 
kintamųjų nėra, o kai jo reikšmė artėja link -1 arba 1, daroma išvada, kad tarp kintamųjų yra stiprus ryšys. Be ryšio 
stiprumo tarp kintamųjų, šis koeficientas taip pat parodo jų kryptį, t. y. ar didėjant vieno kintamojo rangui didėja 
ir kito kintamojo rangas (teigiama koeficiento reikšmė), ar vieno kintamojo rangui didėjant, kito kintamojo rangas 
mažėja (neigiama koeficiento reikšmė).
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bendroji kompetencija ryšys tarp kompetencijos 
svarbos ir lygio įvertinimų

Dėmesys saugumui 0,267**

Iniciatyvumas ir verslumas 0,241**

Gebėjimas veikti etiškai (etiniai įsipareigojimai) 0,323**

Gebėjimas įvertinti ir palaikyti darbo kokybę (dėmesys ko-
kybei) 0,298**

Atkaklumas ir ryžtingumas vykdant pavestas užduotis ir 
prisiimtus įsipareigojimus 0,242**

Įsipareigojimas saugoti aplinką 0,365**

Socialinis atsakingumas ir pilietiškumas 0,370**

Lygių galimybių ir tolerancijos principo laikymasis 0,350**

** Statistinis reikšmingumas p < 0,000.

Svarbią tendenciją atskleidžia bendrųjų kompetencijų lygio palyginimas 
pagal tai, kada darbuotojas pradėjo dirbti įmonėje: dar prieš baigdamas studijas, 
t. y. dar prieš įgydamas diplomą, ką tik baigęs studijas ar praėjus tam tikram 
laikui nuo studijų baigimo (žr. 8.8 lentelę). Darbdaviai, kurių įmonėse darbuotojas 
pradėjo dirbti dar prieš baigdamas studijas, šių darbuotojų bendrųjų kompetencijų 
lygį profesinės veiklos pradžioje rečiau įvertino kaip stiprų, taip pat vidutiniškai 
didesnio skaičiaus bendrųjų kompetencijų lygį įvertino kaip silpną ar rinkosi 
atsakymą, kad darbuotojas bendrųjų kompetencijų neturėjo. Taigi galima daryti 
išvadą, kad absolventai, kurie pradeda įmonėje dirbti jau baigę studijas ir, tikėtina, 
jau turėję profesinės veiklos patirties kitose įmonėse40, paprastai turi stipresnes 
bendrąsias kompetencijas nei tie darbuotojai, kurie pradeda dirbti dar studijuodami.

40 Atliekant tyrimą darbdavių nebuvo teiraujamasi, ar jų įmonė darbuotojui yra pirma darbovietė, tačiau 25 proc. 
apklausoje dalyvavusių darbdavių nurodė, kad jų įmonėje darbuotojas dirba trumpesnį laiką nei metų skaičius, 
prabėgęs baigus studijas. Taigi, atsižvelgiant į mažą jaunų žmonių, turinčių aukštąjį išsimokslinimą, nedarbo lygį 
šalyje, mažai tikėtina, kad visi šie darbuotojai, prieš įsidarbindami apklausto darbdavio įmonėje, buvo 1–5 m. 
bedarbiai.
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8.8 lentelė. bendrųjų kompetencijų lygio vertinimo indeksų vidurkiai pagal 
darbuotojo studijų programos pabaigos laiką

kada darbuotojas 
pradėjo dirbti įmonėje

bendrųjų 
kompetencijų, kurių 

lygį darbdaviai įvertino 
kaip stiprų arba 
vidutinį, skaičius

bendrųjų kompetencijų, kurių 
lygį darbdaviai įvertino kaip 

silpną arba pasirinkto atsakymą, 
kad darbuotojas neturėjo 
kompetencijos, skaičius

Prieš baigdamas stu-
dijas 24,7 6,3

Ką tik baigęs studijas 25,8 5,0

Praėjus kažkiek laiko 
nuo studijų pabaigos 26,2 4,4

Kitas mūsų taikytas bendrųjų kompetencijų lygio vertinimo analizės pjūvis 
yra darbdavių, darbuotojų tiesioginių vadovų ir darbo vietos ekspertų (pačių sau 
darbdavių, savarankiškai dirbančių absolventų) vertinimų palyginimas. Kaip rodo 
duomenys, pateikti 8.9 lentelėje, patys absolventai prasčiau vertina aukštojoje 
mokykloje įgytą savo bendrųjų kompetencijų lygį nei tiesioginiai vadovai. Tai, 
savo ruožtu, gali būti susiję su pasitikėjimo stoka, būdinga jauniems specialistams, 
tik pradedantiems savo profesinę veiklą, kai vertinant turimų žinių ir įgūdžių lygį 
daugiau atsižvelgiama ne į rezultatą, pagal kurį apie kompetencijos lygį sprendžia 
tiesioginiai vadovai, bet į abejones, sunkumus, kylančius atliekant tam tikras 
užduotis, ir netikrumą dėl atlikto darbo kokybės. 

8.9 lentelė. bendrųjų kompetencijų lygio vertinimo indeksų vidurkiai pagal 
respondento statusą

respon-
dento sta-

tusas

31 ben-
drosios 
kompe-
tencijos 

lygio ver-
tinimo vi-

durkis

bendrųjų 
kompetenci-
jų, kurių lygį 
darbdaviai 

įvertino kaip 
stiprų, skai-

čius

bendrųjų kom-
petencijų, ku-
rių lygį darb-
daviai įvertino 

kaip stiprų arba 
vidutinį, skai-

čius

bendrųjų kompetenci-
jų, kurių lygį darbda-
viai įvertino kaip silp-
ną arba pasirinkto at-

sakymą, kad darbuoto-
jas neturėjo kompeten-

cijos, skaičius

Darbdavys 
/ tiesioginis 
vadovas

3,2 10,8 26,2 4,6

Darbo vie-
tos eksper-
tas

3,0 9,3 24,5 6,5

Iš 31 bendrosios kompetencijos tik 6 kompetencijas (gebėjimą žinias 
pritaikyti praktikoje; kūrybiškumą; kritišką ir savikritišką mąstymą; gebėjimą 
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dirbti savarankiškai; gebėjimą priimti sprendimus ir gebėjimą dirbti tarptautinėje 
aplinkoje) šiek tiek didesnė arba tokia pati dalis darbo vietos ekspertų kaip ir 
darbdavių ar darbuotojų tiesioginių vadovų įvertino kaip stiprias. Aptardami 
likusias 25 bendrąsias kompetencijas, darbdaviai ar tiesioginiai vadovai dažniau 
jų darbuotojų turimas kompetencijas įvertino kaip stiprias, nei sprendė apie savo 
kompetencijas patys darbo vietos ekspertai. Labiausiai skiriasi darbo vietos ekspertų 
ir darbdavių ar tiesioginių vadovų nuomonė apie šias keturias su socialinėmis 
ir politinėmis šiuolaikinių demokratinių visuomenių vertybėmis susijusias 
bendrąsias kompetencijas: gebėjimą veikti etiškai; įsipareigojimą saugoti aplinką; 
socialinį atsakingumą ir pilietiškumą bei lygių galimybių ir tolerancijos principo 
laikymąsi (žr. 8.10 lentelę). Ar šie skirtumai rodo, kad, absolventų nuomone, 
šių kompetencijų ugdymui aukštosiose mokyklose yra skiriama mažai dėmesio, 
vienareikšmiškai sunku teigti. Tačiau šie tyrimo rezultatai leidžia suformuluoti 
bent jau tokią hipotezę.

8.10 lentelė. Darbdaviai (respondentai), įvertinę kompetenciją kaip stiprią, 
pagal respondento statusą (proc.)

 Darbdavys / 
tiesioginis vadovas

Darbo vietos 
ekspertas

Gebėjimas veikti etiškai (etiniai įsipareigojimai) 42,2 30,4

Įsipareigojimas saugoti aplinką 32,2 26,1

Socialinis atsakingumas ir pilietiškumas 41,1 28,8

Lygių galimybių ir tolerancijos principo laikymasis 41,1 31,1

Dar vienas svarbus veiksnys, kurio įtaką darbdavių vertinimui manėme esant 
svarbu patikrinti, yra sektorius, kuriam priklauso įmonė. Darėme prielaidą, kad 
viešajam ir privačiajam sektoriams atstovaujantys darbdaviai gali turėti skirtingus 
lūkesčius, susijusius su darbuotojų kompetencijomis, todėl jų darbuotojų turimų 
kompetencijų vertinimai gali skirtis. Viešojo ir privačiojo sektorių darbdavių 
pateiktų jų darbuotojų bendrųjų kompetencijų lygio vertinimų palyginimas ryškių 
skirtumų neatskleidžia, tačiau galima pastebėti, kad viešojo sektoriaus darbdaviai 
vidutiniškai šiek tiek geriau nei privačiojo sektoriaus darbdaviai vertina jų 
darbuotojų bendrąsias kompetencijas (žr. 8.11 lentelę). 
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8.11 lentelė. bendrųjų kompetencijų lygio vertinimo indeksų vidurkiai pagal 
įmonės sektorių

Įmonės 
sektorius

31 ben-
drosios 
kompe-
tencijos 

lygio ver-
tinimo vi-

durkis

bendrųjų 
kompetenci-
jų, kurių lygį 
darbdaviai 

įvertino kaip 
stiprų, skai-

čius

bendrųjų kom-
petencijų, ku-
rių lygį darb-
daviai įverti-
no kaip stiprų 
arba vidutinį, 

skaičius

bendrųjų kompetenci-
jų, kurių lygį darbda-
viai įvertino kaip silp-

ną arba pasirinko atsa-
kymą, kad darbuotojas 
neturėjo kompetencijos, 

skaičius

Viešasis 3,2 11,0 25,8 5,1

Privatus 3,1 9,1 25,2 5,8

Nuodugniau analizuojant kiekvienos bendrosios kompetencijos lygio vertinimą, 
pateiktą viešojo ir privačiojo sektoriaus darbdavių, nustatyti statistiškai reikšmingi 
šių kompetencijų vertinimo skirtumai: privačiojo sektoriaus darbdaviai prasčiau nei 
viešojo sektoriaus darbdaviai įvertino šias savo darbuotojų kompetencijas: gebėjimą 
pritaikyti žinias praktikoje; gebėjimą bendrauti žodžiu ir raštu gimtąja kalba; 
gebėjimą mokytis; gebėjimą dirbti grupėje; tarpasmeninius ir bendravimo įgūdžius; 
gebėjimą motyvuoti siekti žmones bendrų tikslų; atkaklumą ir ryžtingumą vykdant 
pavestas užduotis ir prisiimant įsipareigojimus; gebėjimą veikti etiškai; socialinį 
atsakingumą ir pilietiškumą; lygių galimybių ir tolerancijos principų laikymąsi 
(žr. 8.12 lentelę). Savo ruožtu, viešojo sektoriaus darbdaviai prasčiau įvertino savo 
darbuotojų gebėjimą rengti ir vykdyti projektus nei privačiojo sektoriaus darbdaviai. 

8.12 lentelė. Darbdavių, įvertinusių kompetenciją kaip stiprią, kiekis pagal 
įmonės veiklos sektorių (proc.)

 viešasis 
sektorius

privatusis 
sektorius

Gebėjimas žinias pritaikyti praktikoje 42,9 30,4

Gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu gimtąja kalba 50,2 39,5

Gebėjimas mokytis 45,8 32,6

Gebėjimas dirbti grupėje 48,9 30,5

Tarpasmeniniai ir bendravimo įgūdžiai 45,3 29,5

Gebėjimas motyvuoti žmonės siekti bendrų tikslų 26 17,6

Gebėjimas veikti etiškai (etiniai įsipareigojimai) 42,2 31,2

Atkaklumas ir ryžtingumas vykdant pavestas užduotis ir prisi-
imtus įsipareigojimus 47,7 35,2

Lygių galimybių ir tolerancijos principo laikymasis 41 30,8

Socialinis atsakingumas ir pilietiškumas 40,9 29,4

Gebėjimas rengti ir valdyti projektus 13,6 21,1
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skiRTinGų sTuDijų kRyPčių BenDRųjų komPeTencijų 
lyGio VeRTinimAs

Studijų kryptis nėra pagrindinis veiksnys, turintis įtakos įgytam bendrųjų 
kompetencijų lygiui, tačiau bendrųjų kompetencijų lygio vertinimo duomenų 
analizė pagal studijų kryptis suteikia galimybę pasitelkti šiuos duomenis kaip 
netiesioginius rodiklius ir atskleisti, kiek švietimo sistemoje rengiant skirtingus 
specialistus yra skiriama dėmesio bendrųjų kompetencijų ugdymui arba bent jau 
kiek skirtingų studijų krypčių programoms jas pavyksta išugdyti.

Kaip matyti iš duomenų, pateiktų 8.13 lentelėje, pagal darbdavių vertinimus, 
stipriausias bendrąsias kompetencijas turi anglų filologijos studijų programas 
baigę absolventai, silpniausias – dailės ir informatikos absolventai. 

8.13 lentelė. bendrųjų kompetencijų lygio vertinimo indeksų vidurkiai pagal 
studijų kryptis

studijų 
kryptis

31 ben-
drosios 
kompe-
tencijos 

lygio ver-
tinimo 

vidurkis

bendrųjų 
kompeten-
cijų, kurių 

lygį darbda-
viai įvertino 
kaip stiprų, 

skaičius

bendrųjų kom-
petencijų, ku-
rių lygį darb-
daviai įverti-
no kaip stiprų 
arba vidutinį, 

skaičius

bendrųjų kompetenci-
jų, kurių lygį darbda-
viai įvertino kaip silp-

ną arba pasirinko atsa-
kymą, kad darbuoto-

jas neturėjo kompeten-
cijos, skaičius

Anglų filo-
logija 3,3 12,9 27,4 3,6

Chemija 3,2 10,0 27,3 3,2

Dailė 3,0 8,9 24,4 6,6

Informatika 2,9 7,8 23,4 7,6

Muzika 3,1 11,3 25,1 6,0

Šeimos gydy-
tojas 3,2 10,5 26,2 4,6

Socialinis 
darbas 3,1 9,9 24,9 5,6

Visuomenės 
sveikata 3,2 10,8 25,8 5,1

Analizuojant kiekvienos bendrosios kompetencijos lygio vertinimus pagal 
studijų kryptis (žr. 8.14 lentelę), galima suformuluoti bent du apibendrinimus.

Pirma, dailės, informatikos ir chemijos studijų krypčių absolventų 
tarpasmeninio bendravimo kompetencijos yra rečiau vertinamos kaip stiprios nei 
muzikos, socialinio darbo, visuomenės sveikatos ir šeimos gydytojų. Socialinio 
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darbo ir visuomenės sveikatos absolventų darbdaviai, savo ruožtu, rečiau gerai 
vertina savo darbuotojų kompetencijas, susijusias su darbu tarptautinėje aplinkoje, 
nei kitų studijų krypčių absolventų darbdaviai.

Antra, nepriklausomai nuo vidutinio bendrųjų kompetencijų lygio 
įvertinimo, skirtingose studijų kryptyse yra kompetencijų, kurių lygį darbdaviai 
vertina santykinai geriau negu kitų studijų krypčių absolventų darbdaviai. Svarbu 
pabrėžti, kad būtent šias kompetencijas darbdaviai įvertino kaip labai svarbias 
darbuotojų profesinei veiklai. Pavyzdžiui, nors dailės studijų programas baigusių 
absolventų vidutinis bendrųjų kompetencijų lygio vertinimas yra santykinai 
mažesnis nei kitų krypčių, dailės absolventus įdarbinantys darbdaviai ženkliai 
dažniau savo darbuotojų gebėjimą kurti idėjas (kūrybiškumą) įvertino kaip stiprų. 
Savo ruožtu, chemikų darbdaviai dažniau gerai įvertino savo darbuotojų dėmesį 
saugumui bei įsipareigojimą saugoti aplinką, anglų filologai – gebėjimą bendrauti 
užsienio kalba bei atsižvelgti į įvairovę ir daugiakultūriškumą, šeimos gydytojai – 
gebėjimus bendrauti žodžiu ir raštu gimtąja kalba, ieškoti informacijos iš įvairių 
šaltinių, ją apdoroti ir analizuoti, socialiniai darbuotojai – gebėjimą veikti etiškai. 

8.14 lentelė. respondentai, įvertinę bendrųjų kompetencijų lygį kaip stiprų, 
pagal studijų kryptis (proc.)
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instrumentinės kompetencijos 

Gebėjimas abs-
trakčiai mąsty-
ti, analizuoti ir 
sisteminti in-
formaciją

24,8 27,0 40,4 33,7 40,2 41,4 27,6 26,3

Gebėjimas ži-
nias pritaikyti 
praktikoje

29,7 39,0 52,9 34,0 42,1 38,0 37,1 32,0

Gebėjimas or-
ganizuoti ir 
planuoti

29,7 39,0 52,9 34,0 42,1 38,0 37,1 32,0

Dalykinės sri-
ties žinios ir 
savo profesijos 
supratimas

35,6 46,0 49,0 36,0 30,2 38,0 28,6 29,3
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Gebėjimas ben-
drauti žodžiu 
ir raštu gimtąja 
kalba

36,6 38,0 47,1 52,0 43,9 71,0 26,7 51,5

Informacinių 
ir komunikaci-
nių technologi-
jų naudojimo 
įgūdžiai

41,6 52,0 61,5 42,4 52,3 33,0 43,8 39,4

Gebėjimas 
spręsti proble-
mas

24,8 32,0 32,7 29,6 29,9 30,0 28,6 26,3

Gebėjimas pri-
imti sprendi-
mus

24,8 36,0 34,6 29,6 29,9 37,0 17,1 32,3

Gebėjimas ieš-
koti informaci-
jos įvairiuose 
šaltiniuose, ją 
apdoroti ir ana-
lizuoti

15,8 16,0 26,9 37,4 30,8 50,0 16,2 37,4

Gebėjimas ben-
drauti užsienio 
kalba

36,6 31,0 47,1 24,0 34,0 28,0 26,7 27,3

tarpasmeninės kompetencijos 

Kritiškas ir sa-
vikritiškas 
mąstymas

36,6 48,0 51,9 29,6 43,0 39,0 41,0 39,0

Gebėjimas at-
sižvelgti į įvai-
rovę ir daugia-
kultūriškumą

18,8 23,0 37,5 25,8 18,9 23,2 12,4 30,6

Gebėjimas 
dirbti tarptauti-
nėje aplinkoje

13,9 27,0 33,7 19,2 9,1 42,4 17,3 42,9

Gebėjimas 
dirbti grupėje 34,7 52,0 50,0 38,8 47,7 47,0 27,6 33,7
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Tarpasmeniniai 
ir bendravimo 
įgūdžiai

25,7 54,0 51,0 49,0 48,6 31,0 24,8 27,6

Gebėjimas ben-
drauti su žmo-
nėmis, kurie 
nėra darbuotojo 
profesinės sri-
ties ekspertai

17,8 32,0 39,4 29,9 34,6 31,3 30,5 19,4

Gebėjimas 
veikti etiškai 
(etiniai įsipa-
reigojimai)

28,7 44,0 46,2 46,4 44,9 39,4 24,8 28,6

sisteminės kompetencijos 

Gebėjimas at-
likti mokslinius 
tyrimus

18,8 19,0 49,0 19,0 22,5 22,0 27,2 21,2

Gebėjimas mo-
kytis 26,0 30,0 43,3 46,9 52,3 42,0 41,0 41,4

Gebėjimas pri-
sitaikyti prie 
naujų situacijų

22,8 38,0 41,3 30,2 37,4 29,3 27,6 25,5

Gebėjimas kur-
ti naujas idė-
jas (kūrybišku-
mas)

51,5 37,0 35,6 20,4 28,0 20,0 27,6 23,2

Gebėjimas mo-
tyvuoti žmonės 
siekti bendrų 
tikslų

14,9 35,0 27,9 22,2 23,6 23,2 14,4 21,4

Gebėjimas 
dirbti savaran-
kiškai

48,5 57,0 60,6 39,8 43,9 45,5 38,1 35,7

Gebėjimas 
rengti ir valdyti 
projektus

21,8 12,0 21,2 15,2 13,2 17,2 12,4 18,2

Dėmesys sau-
gumui 27,7 28,0 25,0 33,0 30,8 29,3 18,1 45,5
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Iniciatyvumas 
ir verslumas 17,8 18,0 26,0 19,2 21,5 17,2 15,2 22,4

Gebėjimas 
įvertinti ir pa-
laikyti darbo 
kokybę (dėme-
sys kokybei)

39,6 54,0 46,2 27,6 37,4 32,3 18,1 41,8

Atkaklumas ir 
ryžtingumas 
vykdant paves-
tas užduotis ir 
prisiimtus įsi-
pareigojimus

42,6 57,0 55,8 37,8 43,9 38,4 31,4 36,7

Įsipareigojimas 
saugoti aplinką 23,8 32,0 35,6 28,9 32,7 24,2 17,1 45,9

Socialinis atsa-
kingumas ir pi-
lietiškumas

26,7 45,0 41,3 41,4 40,2 31,3 24,8 42,3

Lygių galimy-
bių ir toleran-
cijos principo 
laikymasis

26,7 43,0 47,1 43,3 40,2 34,3 21,9 43,2

APiBenDRinimAs

Baigiant šiame skyriuje pristatytą profesinės veiklos lauko tyrimo duomenų 
apie bendrąsias kompetencijas analizę, norėtųsi dar kartą atkreipti dėmesį į du 
dalykus. Pirma, „Tuning“ metodologija bendrųjų kompetencijų ugdymo svarbą 
aukštųjų mokyklų studijų programose grindžia „socialiniu poreikiu“ išugdyti 
studentų gebėjimus, kurie leistų jiems lengviau prisitaikyti prie nuolatos 
besikeičiančių visuomenės ir darbo rinkos reikalavimų (González, Wagenaar 
2003: 92). Bendrosios kompetencijos tampa ypač svarbia atrama tiems žmonėms, 
kurie baigę aukštąsias mokyklas imasi profesinės veiklos, nesusijusios su jų 
baigta studijų programa. Įgyvendinant ECTS projektą atlikto profesinės veiklos 
lauko tyrimo duomenys rodo, kad darbo pasaulyje iš tiesų darbdavių yra labai 
vertinamos tokios darbuotojų bendrosios kompetencijos: gebėjimas įvertinti ir 
palaikyti darbo kokybę; gebėjimas žinias pritaikyti praktikoje; gebėjimas spręsti 
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problemas; atkaklumas ir ryžtingumas vykdant pavestas užduotis; gebėjimas 
priimti sprendimus; gebėjimas dirbti savarankiškai; gebėjimas organizuoti ir 
planuoti ir pan. 

Antra, kaip referuoja pats bendrosios kompetencijos terminas, šios 
kompetencijos apibrėžiamos kaip „iš esmės nepriklausančios nuo studijų dalyko“ 
(González, Wagenaar 2003: 24). Tačiau toks apibrėžimas neturėtų klaidinti: ta 
pati bendroji kompetencija gali būti svarbi skirtingų studijų krypčių programas 
baigusių absolventų veiklai, tačiau tai dar nereiškia, kad studijų kryptys yra visiškai 
vienodos pagal bendrųjų kompetencijų išsidėstymą. Šiame skyriuje pristatyta 
analizė atskleidžia, kad skirtingų studijų krypčių programas baigusių absolventų 
darbdaviai nevienodai svarbiomis laiko skirtingas bendrąsias kompetencijas: 
vieniems yra svarbesnis kūrybiškumas, kitiems – gebėjimai, susiję su darbu 
tarptautinėje aplinkoje, tretiems – tarpasmeninio bendravimo gebėjimai ir t. t.

Trečia, kadangi atliktas profesinės veiklos tyrimas atskleidžia ne akademinio 
pasaulio atstovų, o darbdavių požiūrį, galima matyti, kaip profesinės veiklos laukas 
atsijoja kaip mažiau svarbias tas bendrąsias kompetencijas, kurios tiesiogiai nėra 
susijusios su darbo užduotimis, t. y. socialinis atsakingumas, pilietiškumas, lygių 
galimybių ir tolerancijos principai profesinės veiklos lauke jeigu ir atliepia kieno 
nors poreikius, tai visuomenės plačiąja prasme, o ne darbo rinkos poreikius. Prie 
šio aspekto dar grįšime 11 šios knygos skyriuje, kuriame mėginsime nuodugniau 
pažvelgti į profesinės veiklos lauko ir akademinio lauko santykį. 
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9. sTuDijų PAkoPos iR komPeTencijos

Palyginamų kvalifikacijos laipsnių ir dviejų studijų ciklų (bakalauro ir 
magistrantūros studijų) sistemų sukūrimas yra svarbi Bolonijos proceso, t. y. 
Europos aukštojo mokslo erdvės sukūrimo, dalis (SBPD 2005: 6). Šioje srityje 
itin svarbūs dokumentai yra Dublino aprašai (DA 2004) ir Europos aukštojo 
mokslo erdvės kvalifikacijų sandaros aprašas (Europos Komisija 2009), kuriame 
nustatyti ir išdėstyti kvalifikacijų lygiai. Studijų pakopos Lietuvoje įvestos 1994 
m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2011 m. buvo 
patvirtintas Studijų pakopų aprašas (VŽ 2011b), kuriame, remiantis minėtais 
tarptautiniais dokumentais, pateikiami kiekvienos pakopos (profesinio bakalauro, 
bakalauro, magistrantūros) studijų rezultatų aprašymai, apibūdinantys „esminius 
atskirų studijų pakopų kokybinius skirtumus“. Viena Studijų pakopų aprašo 
paskirčių – „informuoti besirengiančius studijuoti ar studijuojančius asmenis, 
darbdavius, studijų programas rengiančius, vykdančius ir vertinančius asmenis 
apie keliamus reikalavimus siekiant įgyti laipsnius, apie tolimesnio mokymosi 
ir (ar) darbo galimybes“. Šiame monografijos skyriuje pamėginsime pažvelgti, 
ar atlikto darbdavių ir absolventų tyrimo duomenys atskleidžia skirtingų studijų 
pakopų programas baigusių absolventų kompetencijų skirtumus, kuriuos būtų 
galima sieti su minėtuose dokumentuose įvardijamais skirtingų studijų pakopų 
kokybiniais skirtumais, ar profesinė veikla atspindi profesinio bakalauro, bakalauro 
ir magistrantūros studijų programas baigusių darbuotojų kvalifikacijos lygio 
skirtumus. Pradžioje pristatysime darbdavių tyrimų rezultatus, vėliau šią analizę 
papildysime absolventų kokybinio tyrimo duomenimis.

Viename iš ankstesnių šios knygos skyrių aprašydami apklausų metodiką 
pateikėme informaciją apie formuojant darbdavių imtis taikytas skirtingas studijų 
pakopas baigusių darbuotojų kvotas (žr. 6 skyrių). Čia norėtume patikslinti 
informaciją, kiek kiekvienoje imtyje buvo darbdavių ir darbo vietos ekspertų pagal 
darbuotojų baigtą studijų programą (žr. 9.1 lentelę). Keturiose studijų krypčių 
imtyse, t. y. socialinio darbo, informatikos, visuomenės sveikatos ir muzikos, buvo 
vertinamos baigusių visas tris studijų pakopas (profesinio bakalauro, bakalauro ir 
magistrantūros) darbuotojų dalykinės kompetencijos; chemijos, anglų filologijos 
ir dailės imtyse – baigusių dvi studijų pakopas. Šeimos medicinos imtis į šiame 
skyriuje pateikiamą tyrimo duomenų analizę neįtraukta, kadangi šios krypties 
absolventai yra rengiami vientisųjų studijų programose. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad imtys nėra didelės, todėl savaime labai riboja 
duomenų analizės galimybes. Dėl mažo respondentų skaičiaus imtyse paklaida 
yra labai didelė, ir tai būtina turėti omenyje vertinant kiekybinio darbdavių tyrimo 
rezultatus.
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9.1 lentelė. respondentų skaičius pagal darbuotojų baigtų studijų programų 
pakopą

studijų kryptys profesinio bakalauro 
studijos

bakalauro 
studijos

magistrantūros 
studijos

Chemija – 60 40

Dailė – 56 42

Muzika 16 34 50

Socialinis darbas 21 49 30

Anglų filologija – 68 32

Informatika 22 58 25

Visuomenės sveikata 22 47 38

iš viso 81 372 257

BenDRųjų komPeTencijų sVARBos iR lyGio VeRTinimAs 
PAGAl sTuDijų PAkoPĄ

Remdamiesi prielaida, kad darbuotojai, baigę skirtingų studijų pakopų 
programas, gali dirbti skirtingus ir įvairaus sudėtingumo darbus, reikalaujančius 
skirtingų bendrųjų kompetencijų, analizavome kiekybinio darbdavių tyrimo 
duomenis ir ieškojome atsakymo į klausimą, ar skiriasi bendrųjų kompetencijų 
svarbos darbuotojų profesinėje veikloje vertinimas pagal darbuotojo baigtą 
studijų pakopą. Buvo vertinama 31 bendroji kompetencija, tačiau statistiškai 
reikšmingi jų svarbos vertinimo vidurkių skirtumai buvo nustatyti tik tarp 4 
kompetencijų: darbdaviai, kurių darbuotojai yra baigę magistrantūros programas, 
dažniau nurodė, kad jų darbuotojo profesinėje veikloje svarbūs gebėjimai dirbti 
tarptautinėje aplinkoje, bendrauti užsienio kalba, atlikti mokslinius tyrimus, 
rengti ir valdyti projektus (žr. 9.2 lentelę). Šie gebėjimai buvo rečiau nurodyti kaip 
svarbūs darbdavių, kurių darbuotojai yra baigę bakalauro, dar rečiau – profesinio 
bakalauro studijas. Tačiau net ir šių keturių kompetencijų svarbos vertinimų 
skirtumai yra labai nedideli. Todėl, remiantis tyrimo duomenimis, galima teigti, 
kad bendrųjų kompetencijų svarbos profesinėje veikloje vertinimas nepriklauso 
arba labai menkai priklauso nuo darbuotojų kvalifikacijos lygio, susijusio su 
baigta studijų pakopa. 
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9.2 lentelė. bendrųjų kompetencijų svarbos vertinimo vidurkiai pagal 
darbuotojų baigtą studijų pakopą

profesinio 
bakalauro studijos

(n = 81)

bakalauro 
studijos

(n = 372)

magistrantūros 
studijos

(n = 257)

Gebėjimas bendrauti užsie-
nio kalba 3,26 3,43 3,51

Gebėjimas dirbti tarptautinė-
je aplinkoje 2,80 3,01 3,18

Gebėjimas atlikti mokslinius 
tyrimus 2,77 3,00 3,13

Gebėjimas rengti ir valdyti 
projektus 3,01 3,26 3,26

Tikrinant, ar darbuotojų bendrųjų kompetencijų lygio vertinimas priklauso 
nuo jų baigtos studijų pakopos, taip pat nustatyti tik nedideli skirtumai (žr. 9.3 
lentelę). Profesinio bakalauro ir bakalauro studijų programas baigusių darbuotojų 
bendrąsias kompetencijas darbdaviai vertino taip pat, o baigusių magistrantūros 
programas – šiek tiek geriau. Tokią išvadą leidžia daryti bent du rodikliai: bendrųjų 
kompetencijų, kurių lygį darbdaviai įvertino kaip stiprų, skaičius ir bendrųjų 
kompetencijų, kurių lygį darbdaviai įvertino kaip silpną arba pasirinkto atsakymą, 
kad darbuotojas neturėjo kompetencijos, skaičius. 

9.3 lentelė. bendrųjų kompetencijų lygio vertinimo pagal absolventų baigtą 
studijų pakopą indeksų vidurkiai

studijų 
pakopa

31 bendro-
sios kom-
petencijos 
lygio ver-
tinimo vi-

durkis

bendrųjų 
kompeten-
cijų, kurių 

lygį darbda-
viai įvertino 
kaip stiprų, 

skaičius

bendrųjų kom-
petencijų, ku-
rių lygį darb-
daviai įverti-
no kaip stiprų 
arba vidutinį, 

skaičius

bendrųjų kompetenci-
jų, kurių lygį darbda-
viai įvertino kaip silp-

ną arba pasirinko atsa-
kymą, kad darbuotojas 
neturėjo kompetencijos, 

skaičius

Profesinio 
bakalauro 
studijos

3,1 9,1 25,0 5,6

Bakalauro 
studijos 3,1 9,6 25,3 5,6

Magistran-
tūra 3,2 11,5 25,8 4,9
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Skirtumai tarp magistrų ir bakalaurų kompetencijų lygio vertinimų yra 
matomesni lyginant šešias kompetencijas: gebėjimą žinias pritaikyti praktikoje; 
gebėjimą atlikti mokslinius tyrimus; gebėjimą bendrauti užsienio kalba; gebėjimą 
atsižvelgti į įvairovę ir daugiakultūriškumą; gebėjimą dirbti tarptautinėje 
aplinkoje; gebėjimą įvertinti ir palaikyti darbo kokybę (dėmesys kokybei) (žr. 9.4 
lentelę).

9.4 lentelė. Darbdavių, įvertinusių kompetenciją kaip stiprią, skaičius (proc.)

 profesinis 
bakalauras bakalauras magistras

Gebėjimas žinias pritaikyti praktikoje 31 36 45

Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus 18 22 33

Gebėjimas bendrauti užsienio kalba 25 29 40

Gebėjimas atsižvelgti į įvairovę ir daugiakul-
tūriškumą 11 22 29

Gebėjimas dirbti tarptautinėje aplinkoje 15 21 30

Gebėjimas įvertinti ir palaikyti darbo kokybę 
(dėmesys kokybei) 32 33 47

Moksliniai tyrimai, tarptautinis lygmuo stipriau siejami su magistrantūra 
nei su bakalauro studijomis. Klausimas, kiek šią neryškią bendrųjų kompetencijų 
vertinimo tendenciją atspindi dalykinių kompetencijų vertinimai.

DAlykinių komPeTencijų sVARBos iR lyGio VeRTinimAs 
PAGAl sTuDijų PRoGRAmĄ

Lygindami atskirų studijų krypčių dalykinių kompetencijų svarbos 
darbuotojo profesinei veiklai įmonėje ar įstaigose ir lygio, kurį darbuotojas turėjo 
pradėjęs dirbti įmonėje ar įstaigoje, vertinimus pagal darbuotojų baigtą studijų 
pakopą, galime teigti, kad visas studijų pakopas baigusių darbuotojų kompetencijų 
svarba vertinama aukštesniais balais negu jų lygis, darbuotojams pradėjus dirbti 
(žr. 9.5 lentelę). Tačiau daug svarbiau pabrėžti, kad pagal suminius vidurkius 
(žr. 9.5 lentelę) įvairių studijų krypčių darbdavių imtyse statistiškai reikšmingų 
skirtumų tarp profesinio bakalauro, bakalauro ir magistro laipsnį turinčių 
darbuotojų kompetencijų svarbos profesinėje veikloje ir kompetencijų lygio, kurį 
darbuotojas turėjo pradėjęs dirbti, vertinimų nėra, išskyrus vieną išimtį: suminis 
anglų filologijos krypties bakalaurų vidurkis statistiškai reikšmingai skyrėsi nuo 
magistrų vidurkio pagal kompetencijų lygį. 
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9.5 lentelė. studijų krypčių dalykinių kompetencijų vertinimo pagal 
darbuotojų baigtą studijų pakopą suminiai vidurkiai (vertinama nuo 1 iki 
4: 1 – visai nesvarbu, 4 – labai svarbu arba atitinkamai labai silpnas ir labai 
stiprus)

 

svarba profesinei veiklai lygis pradėjus dirbti

profesi-
nis baka-

lauras

baka-
lauras 

magis-
tras

profesi-
nis baka-

lauras

baka-
lauras 

magis-
tras

Chemija – 3,20 3,34 – 2,83 3,01

Dailė – 3,24 3,26 – 2,96 2,98

Muzika – 3,38 3,40 – 2,85 3,15

Socialinis darbas 3,27 3,37 3,31 2,72 2,82 2,87

Anglų filologija – 3,09 2,97 – 2,99 3,31

Informatika 3,06 2,97 3,10 2,82 2,75 2,76

Visuomenės sveikata 2,90 3,26 3,15 2,68 2,83 2,90

Atsižvelgdami, jog atskirų studijų krypčių imtys yra mažos, kad galėtume 
palyginti mus dominančiais aspektais, o suminis vidurkis gali paslėpti retus, 
bet prasmingus kompetencijų vertinimų skirtumus, atlikome išsamesnę studijų 
krypčių duomenų analizę pagal darbuotojų baigtas studijų pakopas. Šiems 
analizės rezultatams pristatyti taip pat pasitelkėme vieną kitą įžvalgą iš kokybinio 
darbdavių tyrimo.

Detaliau analizuojant anglų filologijos studijų krypties dalykinių kompetencijų 
vertinimus pagal įmonėje ar įstaigoje dirbančių absolventų baigtą studijų pakopą, 
verta atkreipti dėmesį į keletą aspektų. Viena vertus, respondentų pateiktas 
kompetencijų svarbos profesinei veiklai vertinimas nesiskiria pagal darbuotojų 
kvalifikacijos laipsnį. Kita vertus, magistrų turėtas beveik visų sąraše esančių 
kompetencijų lygis, jiems pradėjus dirbti įmonėje, vertinamas šiek tiek geriau nei 
bakalaurų. Ryškesnių skirtumų (kartu ir statistiškai reikšmingų skirtumų) buvo 
tarp šių kompetencijų lygio vertinimų:

• literatūros kūrinių struktūros, literatūros teorijos sąvokų, žanrų ir 
svarbiausių literatūros krypčių išmanymas (bakalaurų vidurkis 3,10; 
magistrų – 3,47);

• kultūrinių ypatumų, susijusių su kalbomis, religija, socialiniu ir ekonominiu 
kontekstu, supratimas (atitinkamai 3,0 ir 3,47); 

• klausymo ir kalbėjimo gebėjimai: gebėjimas gramatiškai taisyklingai 
ir veiksmingai bendrauti įvairiuose kultūriniuose ir profesiniuose 
kontekstuose, pasitelkiant tinkamą terminiją ir parenkant tinkamus kalbos 
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registrus (3,22 ir 3,66);
• rašymo gebėjimai: gebėjimas kurti įvairių tipų tekstus anglų kalba (3,25 

ir 3,53);
• gebėjimas suprasti ir paaiškinti pagrindinius anglų kalbos kilmės ir jos 

vystymąsi formavusių istorinių įvykių aspektus (2,74 ir 3,19);
• gebėjimas suprasti anglų literatūros ir jos krypčių aspektus ir veiksnius, 

lėmusius anglų kultūros ir institucijų raidą (2,66 ir 3,16);
• gebėjimas versti žodžiu įvairių tipų tekstus iš anglų į valstybinę kalbą ir iš 

valstybinės į anglų kalbą (3,38 ir 3,59);
• gebėjimas redaguoti įvairių tipų anglų kalba parašytus tekstus (3,21 ir 

3,53);
• gebėjimas savarankiškai atlikti teorinius ir empirinius mokslinius tyrimus 

(2,59 ir 3,13);
• gebėjimas taikyti žinias apie filologinių tyrimų metodus (2,50 ir 3,16);
• gebėjimas pristatyti tyrimų rezultatus raštu ir žodžiu (2,76 ir 3,19).
Kaip matyti, nemaža dalis šių kompetencijų yra susijusi su moksliniais 

anglų filologijos tyrimais. Svarbu pastebėti, kad anglų filologijos darbdavių 
ekspertų kokybiniame tyrime kai kurios iš šių kompetencijų buvo pabrėžtos, 
pavyzdžiui: klausymo ir kalbėjimo gebėjimai: gebėjimas gramatiškai taisyklingai 
ir veiksmingai bendrauti įvairiuose kultūriniuose ir profesiniuose kontekstuose, 
pasitelkiant tinkamą terminiją ir parenkant tinkamus kalbos registrus: „Abejoju, 
ar tinkamą terminiją ir kalbos registrus gali duoti bakalauro studijos. Magistro 
studijas baigę studentai turi tokį gebėjimą, bet nepakankamą“ (citata iš interviu 
su anglų filologijos ekspertu); gebėjimas suprasti anglų literatūros ir jos krypčių 
aspektus ir veiksnius, lėmusius anglų kultūros ir institucijų raidą: ,,Aukščiausio 
lygio kultūros tyrinėtojo gebėjimas. Nėra svarbiausias gebėjimas vertėjui. Tinka 
magistrams literatams“ (citata iš interviu su anglų filologijos ekspertu); literatūros 
kūrinių struktūros, literatūros teorijos sąvokų, žanrų ir svarbiausių literatūros 
krypčių išmanymas: ,,Magistrinio lygio literatūros studijų žinios“ (citata iš interviu 
su anglų filologijos ekspertu). 

Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, jog kiekybinio tyrimo duomenys rodo, 
kad darbuotojų, baigusių anglų filologijos krypties magistrantūros studijų 
pakopą, kompetencijų lygis pradėjus dirbti vertinamas aukštesniais balais nei 
šių kompetencijų svarba darbinėje veikloje (svarba 2,97; lygis 3,31). Detalesnė 
kompetencijų analizė atskleidžia, kad didžiausia skirtis tarp anglų filologijos 
magistrų dalykinių kompetencijų svarbos ir lygio egzistuoja vertinant tokias 
kompetencijas:

• literatūros kūrinių struktūros, literatūros teorijos sąvokų, žanrų ir 
svarbiausių literatūros krypčių išmanymas (svarba 2,41; lygis 3,47); 
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• gebėjimas suprasti ir paaiškinti pagrindinius anglų kalbos kilmės ir jos 
vystymąsi formavusių istorinių įvykių aspektus (svarba 2,38; lygis 3,19); 

• gebėjimas savarankiškai atlikti teorinius ir empirinius mokslinius tyrimus 
(svarba 2,34; lygis 3,13); 

• gebėjimas pristatyti tyrimų rezultatus raštu ir žodžiu (svarba 2,41; lygis 
3,19);

• gebėjimas taikyti žinias apie filologinių tyrimų metodus (svarba 2,41; lygis 
3,16). 

Remiantis šiais skirtumais galima daryti prielaidą, kad magistrantūros 
studijas baigusių anglų filologijos absolventų einamos pareigos sąlygoja menkas 
galimybes taikyti magistratūroje įgytas kompetencijas arba šių kompetencijų 
tiesiog nereikia profesinėje veikloje. Taip pat galima daryti prielaidas apie anglų 
filologijos specialistus,  kurių  įgyta kvalifikacija yra aukštesnė nei reikalinga 
profesinėms užduotims atlikti konkrečiose įmonėse ir įstaigose, kuriose jie dirba. 
Kita vertus, tai tik hipotezės, kadangi tvirtų išvadų negalime daryti dėl mažos 
respondentų imties.

Socialinio darbo krypties darbdavių apklausos duomenys atskleidžia tam 
tikrų sistemingų skirtumų ne tik pagal kompetencijų lygio, bet ir kompetencijų 
svarbos vertinimus. 

Lygindami socialinio darbo bakalauro ir magistrantūros studijų absolventų 
dalykinių kompetencijų svarbos vertinimus matome, kad tyrime dalyvavę 
respondentai santykinai svarbesnėmis bakalaurams nei magistrams pripažįsta 
kompetencijas, susijusias su darbu, profesine kliento sistemos lygmens veikla, 
pavyzdžiui: 

• gebėjimas darbe su klientu (kliento sistema) mobilizuoti reikiamus 
išteklius – kliento aplinkos, kitų specialistų, organizacijų, bendruomenės ir 
pan. (vidurkiai 3,71 ir 3,4);

• gebėjimas inicijuoti ir plėtoti savigalbos grupių ir judėjimų veiklą (3,29 ir 
3,0);

• gebėjimas telkti vietos bendruomenę bei įgalinti ją pagalbos veiklai (3,41 
ir 3,13); 

• gebėjimas dokumentuoti pagalbos klientui (kliento sistemai) procesus 
(3,51 ir 3,23); 

• gebėjimas dirbti kartu su kitų profesijų atstovais tarpdalykinėje aplinkoje 
(3,63 ir 3,37); 

• įvairių socialinio darbo su klientais metodų išmanymas ir gebėjimas juos 
taikyti (3,71 ir 3,5). 

Magistro profesinėje veikloje, tyrime dalyvavusių darbdavių nuomone, 
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traktuojamos kaip svarbesnės šios kompetencijos: 
• gebėjimas reflektuoti savo profesinę veiklą, pasitelkiant teorinį žinojimą bei 

kolegialaus konsultavimosi galimybes (magistrų –3,3; bakalaurų – 3,16); 
• gebėjimas atlikti taikomąjį arba mokslinį socialinį tyrimą ir panaudoti 

tyrimo rezultatus socialinio darbo veikloje (atitinkamai 3,07 ir 2,88); 
• gebėjimas tinkamai viešinti ir publikuoti mokslinių tyrimų ir taikomosios 

veiklos rezultatus (3,0 ir 2,63).
Kompetencijų lygio vertinimo skirtumai pakartoja svarbos vertinimo 

tendenciją: bakalaurų palankiau arba ne blogiau nei magistrų vertinamas lygis 
tų kompetencijų, kurios yra susijusios su pagalbos teikimu konkrečiam klientui; 
o magistrų palankiau vertinamas lygis kompetencijų, kurios yra susijusios su 
socialinės politikos vertinimu, socialinių problemų analize, moksliniais tyrimais. 
Pavyzdžiui:

• įvairių socialinio darbo su klientais metodų išmanymas ir gebėjimas juos 
taikyti (bakalaurų – 3,02; magistrų – 2,8);

• gebėjimas užmegzti ir palaikyti abipusio pasitikėjimo santykį su klientu 
(kliento sistema) (atitinkamai 3,26 ir 3,13)

ir
• gebėjimas kritiškai analizuoti socialinę politiką ir daryti jai poveikį 

(bakalaurai – 2,37; magistrai – 2,53); 
• gebėjimas reflektuoti savo profesinę veiklą, pasitelkiant teorinį žinojimą 

bei kolegialaus konsultavimosi galimybes (atitinkamai 2,83 ir 3,0);
• gebėjimas analizuoti socialines problemas, pasitelkiant socialinio darbo 

teorijas, tyrimų duomenis ir tarpdalykinį požiūrį (2,83 ir 3,0);
• gebėjimas atlikti taikomąjį arba mokslinį socialinį tyrimą ir panaudoti 

tyrimo rezultatus socialinio darbo veikloje (2,51 ir 3,10); 
• gebėjimas tinkamai viešinti ir publikuoti mokslinių tyrimų ir taikomosios 

veiklos rezultatus (2,25 ir 2,86).
Daugelis paminėtų socialinio darbo krypties respondentų vertinimo skirtumų 

yra statistiškai reikšmingi. Tačiau jiems būdingas nuoseklumas, o kadangi, kaip 
jau ne kartą minėjome, tyrimo imtis yra maža, kai kurie statistiškai nereikšmingi 
skirtumai taip pat gali būti verti dėmesio. Tyrėjų įžvalgas sustiprina ir vykdant 
ECTS projektą parengtos „Socialinio darbo studijų krypties kompetencijų plėtotės 
metodikos“ autorių toks pat tyrimo duomenų interpretavimas: „Atskirų studijų 
programų socialinio darbo profesinio lauko aiškiausi skirtumai yra matomi, kai 
lyginami gebėjimai, susiję su tiesiogine intervencija, pagalbos teikimu konkrečiam 
klientui ir veikla, kuri susijusi su platesniu socialinio darbo kontekstu (pagalbos 
sistemos plėtojimu, tobulinimu, vertinimu ir pan.). Taigi profesinio bakalauro veikla 
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yra labiausiai orientuota į tiesioginės pagalbos teikimo gebėjimus, bakalauro – į 
bendresnės pagalbos organizavimą, o magistro – į pagalbą, kritišką vertinimą, 
inovacijų kūrimą, įtaką socialinei politikai. Apskritai imant, minėtų trijų lygmenų 
skirtumai atsiskleidžia šiais aspektais: skirtingu veiklos dinamiškumu, skirtingu 
darbo situacijų apibrėžtumu ir sudėtingumu, mikro-, mezzo-, makroveikla, 
atsakomybės laipsniu“ (Gevorgianienė ir kt. 2011: 14–15). 

Iš visų visuomenės sveikatos studijų krypties dalykinių kompetencijų, 
respondentų nuomone, tik viena – vykdyti neužkrečiamųjų ir užkrečiamųjų ligų 
profilaktiką, prognozę ir kontrolę – yra svarbesnė magistrantūros (vidurkis 3,34), 
o ne bakalauro studijų absolventų profesinėje veikloje (vidurkis 3,11). Bakalauro 
studijų absolventų profesinėje veikloje svarbesnėmis nei magistrantūros absolventų 
profesinėje veikloje vertinama svari dalis kompetencijų, čia pateikiami ryškiausi 
nuomonių apie atskiras kompetencijas skirtumai, pavyzdžiui:

• įvertinti ir analizuoti visuomenės, bendruomenės ir šeimos sveikatos įtaką 
visuomenės socialinei raidai (bakalaurų – 3,26; magistrų – 2,82); 

• vertinti sveikatos priežiūros sistemos kokybę, planavimą ir valdymą (3,02 
ir 2,7);

• pritaikyti profesinėje veikloje žinias apie visuomenės sveikatos priežiūros 
sistemą, sveikatos apsaugos politiką, sveikatos sistemos teisės norminius 
aktus (3,53 ir 3,26); 

• vertinti fizinės ir socialinės aplinkos poveikį, grėsmes, rizikos veiksnius 
visuomenės ir atskirų jos grupių sveikatai, siūlyti jų kontrolės būdus (3,4 
ir 3,16). 

Lygindami visuomenės sveikatos bakalauro ir magistrantūros studijų 
absolventų dalykinių kompetencijų svarbos vertinimus pastebime, kad tarp 
nemažos dalies kompetencijų skirtumų nėra arba jie nežymūs, pavyzdžiui: 
naudotis informacinėmis technologijomis visuomenės sveikatos srityje (vidurkiai 
3,66 ir 3,63), propaguoti sveiką gyvenseną, ugdyti visuomenės sveikatą (3,47 ir 
3,42), taikyti mokslinius ir įrodymais grįstos visuomenės sveikatos principus, 
įgūdžius, metodus ir žinias praktikoje (3,43 ir 3,39), siūlyti, rengti ir įgyvendinti 
prevencines programas, vertinti jų veiksmingumą (3,36 ir 3,34); tai leidžia teigti 
apie tapačią skirtingų studijų pakopų absolventų profesinę veiklą.

Tačiau visuomenės sveikatos profesinio bakalauro absolventų veikloje yra 
kompetencijų, kurios juos aiškiai atskiria nuo bakalaurų ar magistrų, pavyzdžiui: 
valdyti šiuolaikinę gyventojų sveikatos tyrimų, diagnostikos, laboratorinę įrangą, 
vertinti tyrimų rezultatus ir paimti, priimti ir ženklinti ėminius, paruošti mėginius 
tyrimui, vertinti ėminių ir mėginių tinkamumą ištyrimui. Šios kompetencijos 
susijusios su labai konkrečia, aiškiai apibrėžta šios pakopos absolventų profesine 
veikla, ir visiškai neaktualios kitų pakopų absolventų darbinėje veikloje.
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Pagal kompetencijos lygį skirtumų tarp darbuotojų, turinčių visuomenės 
sveikatos bakalauro ir magistro laipsnį, tyrimo duomenys neatskleidžia. Net imant 
tokias kompetencijas, kaip formuoti, koordinuoti, įgyvendinti, vertinti nacionalinę 
ir tarptautinę sveikatos politiką ir jai atstovauti; vertinti sveikatos priežiūros 
sistemos kokybę, planavimą ir valdymą; siūlyti, rengti ir įgyvendinti prevencines 
programas, vertinti jų veiksmingumą; vykdyti neužkrečiamųjų ir užkrečiamųjų 
ligų profilaktiką, prognozę ir kontrolę, kurios galėtų labiau atskleisti magistrų 
kvalifikaciją, skirtumai yra tokie nedideli, kad jų net neverta pateikti. Atsižvelgiant 
į šiuos ir jau aptartus kitų studijų krypčių duomenis, tikriausiai yra verta dėmesio 
visuomenės sveikatos darbdavio eksperto pastaba (kokybinis darbdavių tyrimas), 
kad bakalaurų ir magistrų pasirengimo lygis panašus, nors iš magistrų tikimasi 
daugiau, kompetencijų lygiai mažai skiriasi.

Gretinant bakalauro ir magistrantūros studijų absolventų dalykinių 
kompetencijų svarbos ir lygio vertinimus, iš kitų studijų krypčių išsiskiria 
muzikos studijų kryptis. Tyrime dalyvavę šios studijų krypties darbdaviai palyginti 
itin kritiškai vertina bakalauro studijų pakopą baigusių darbuotojų dalykinių 
kompetencijų lygį: magistro kompetencijų svarbos suminis vidurkis yra 3,40; 
lygio – 3,15; o bakalauro šis skirtumas yra kur kas didesnis – atitinkamai 3,38 ir 
2,85.

Detaliau analizuojant muzikos studijų krypties dalykinių kompetencijų svarbos 
profesinei veiklai vertinimus pagal įmonėje ar įstaigoje dirbančių absolventų 
baigtą studijų pakopą, verta atkreipti dėmesį į keletą skirtumų. Didžiosios dalies 
muzikos srities magistrų dalykinių kompetencijų svarba vertinama aukštesniais 
balais nei bakalaurų, kiek aukštesniais vertinimais išsiskiria tokios kompetencijos: 

• gebėjimas įvertinti skirtingų muzikos vartotojų poreikius ir pasirinkti 
efektyviausius komunikacijos būdus ir formas (magistrų vertinimo vidurkis 
3,24; bakalauro – 2,97); 

• gebėjimas profesionaliai ir meniškai atlikti solo repertuarą, groti įvairiuose 
ansambliuose (atitinkamai 3,54 ir 3,32); 

• gebėjimas pasirinkti ir profesionaliai taikyti įvairias menines muzikos 
atlikimo formas (3,6 ir 3,38); 

• atlikimo meistriškumo standartų išmanymas ir gebėjimas perteikti savitą 
meninę koncepciją (3,6 ir 3,44); 

• muzikos kalbos (muzikos teorijos, analizės, harmonijos, polifonijos), 
komponavimo technikos išmanymas (3,62 ir 3,47). 

Nors skirtumai nežymūs, darbdavių nuomone, dalis kompetencijų svarbesnės 
bakalaurams, o ne magistrams, pavyzdžiui: gebėjimas suprasti teorinių ir 
praktinių studijų tarpusavio ryšius (bakalaurų vertinimo vidurkis 3,38; magistrų – 
3,12); gebėjimas analizuoti ir kritiškai įvertinti kūrybinius procesus, jų reikšmę 
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šiuolaikiniame kultūriniame kontekste ir muzikos, kaip kultūros dalies, kintančias 
sferas (kūrimą, platinimą, vartojimą ir suvokimą) (3,32 ir 3,18).

Verta pabrėžti, kad muzikos krypties absolventų darbdavių imtyje truputį 
geriau nei bakalaurų buvo įvertintas magistrų turimas visų kompetencijų lygis 
jiems pradėjus dirbti (nors reikia pridurti, kad tik trečdalio kompetencijų vertinimo 
rodikliai yra statistiškai reikšmingi). 

Muzikos studijų krypties bakalauro studijų pakopą baigusių darbuotojų 
kompetencijų svarbos darbinėje veikloje ir jų lygio pradėjus dirbti vertinimo 
skirtumus labiausiai atskleidžia šios kompetencijos: gebėjimas naudotis naujomis 
technologijomis vystant naujas meninės išraiškos formas (kur pritaikoma) (svarba 
3,18; lygis 2,32); meninės veiklos vadybos principų ir sistemos, teisinės meninės 
praktikos pusės (autorinės teisės, patentai ir pan.) išmanymas (svarba 3,03; lygis 
2,21); gebėjimas kurti, reikšti ir perteikti muzikines idėjas įvairiuose visuomeniniuose 
ir socialiniuose kontekstuose (atitinkamai 3,5 ir 2,74); gebėjimas naudotis naujomis 
technologijomis vystant naujas meninės išraiškos formas (kur pritaikoma) (svarba 
3,18; lygis 2,44); gebėjimas susikurti darbo ir meninės veiklos galimybes (3,44 ir 
2,74); gebėjimas kurti įvairias koncepcijas, susijusias su muzikos kūrimu ir suvokimu 
(2,97 ir 2,32); gebėjimas valdyti kūną ir emocijas scenoje (3,62 ir 2,97). 

Muzikos studijų krypties magistrantūros pakopą baigusių absolventų 
kompetencijų svarbos darbinėje veikloje ir jų lygio pradėjus dirbti vertinimo 
skirtumus labiausiai atskleidžia šios kompetencijos (dalis jų sutampa su bakalaurų 
vertinimo tendencijomis): meninės veiklos vadybos principų ir sistemos, teisinių 
meninės praktikos klausimų (autorinės teisės, patentai ir pan.) išmanymas 
(svarba 3,14; lygis 2,62); gebėjimas profesionaliai atlikti skirtingų stilių, žanrų 
ir formų muziką (atitinkamai 3,76 ir 3,28); gebėjimas susikurti darbo ir meninės 
veiklos galimybes (3,48 ir 3,04); gebėjimas valdyti meninės raiškos ir atlikimo 
technikos įgūdžius (3,72 ir 3,3); atlikimo meistriškumo standartų išmanymas ir 
gebėjimas perteikti savitą meninę koncepciją (3,6 ir 3,18); gebėjimas pasirinkti 
ir profesionaliai taikyti įvairias menines muzikos atlikimo formas (3,6 ir 3,2); 
gebėjimas sudaryti ir įgyvendinti koncertines programas (3,6 ir 3,22). 

Įdomu, kad dalies muzikos magistrų dalykinių kompetencijų svarbos 
profesinėje veikloje ir lygio, absolventui pradėjus dirbti, darbdavių vertinimai 
sutampa, pavyzdžiui: gebėjimas analizuoti ir kritiškai įvertinti kūrybinius procesus, 
jų reikšmę šiuolaikiniame kultūriniame kontekste ir muzikos, kaip kultūros dalies, 
kintančias sferas (kūrimą, platinimą, vartojimą ir suvokimą) (svarba 3,18; lygis 
3,14); gebėjimas kaupti platų pagrindinio instrumento (balso) ir ansamblinės 
muzikos repertuarą nuo ankstyvosios iki šiuolaikinės muzikos (atitinkamai 3,4 ir 
3,36); gebėjimas profesionaliai ir meniškai atlikti solo repertuarą, groti įvairiuose 
ansambliuose (3,54 ir 3,54); išskyrus vieną kompetenciją – muzikos istorijos ir 
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kontekstų išmanymas (lygis 3,26; svarba 3,18), nes jos lygis įvertintas nežymiai 
geriau nei svarba profesinėje veikloje.

Aptarti muzikos krypties bakalauro ir magistrantūros studijų programų 
absolventų dalykinių kompetencijų svarbos ir lygio vertinimai byloja apie muzikos 
atlikėjų profesinės veiklos ypatumus, susijusius su nuolatine tam tikrų įgūdžių, 
gebėjimų plėtra profesinėje veikloje. 

Tiek dailės studijų krypties bakalauro ir magistro dalykinių kompetencijų 
svarbos profesinei veiklai, tiek lygio, kurį absolventai turėjo pradėję dirbti, 
bendrieji vertinimai yra tolygūs (žr. 9.5 lentelę). Detaliau analizuojant atskirų 
dalykinių kompetencijų svarbos darbuotojo profesinei veiklai vertinimą, santykinai 
svarbesnėmis laikomos šios dailės magistrų dalykinės kompetencijos: 

• gebėjimas sukurti ir pristatyti kūrybinių darbų rinkinį (magistrų – 3,52; 
bakalaurų – 3,18);

• gebėjimas valdyti vizualios raiškos priemones, tokias kaip eskizavimas ir 
kitos technikos (atitinkamai 3,52 ir 3,2);

• gebėjimas išreikšti meno kūrinių tikslus, vertybes, reikšmes meno 
profesionalams ir plačiajai auditorijai (3,0 ir 3,21);

• gebėjimas valdyti ir derinti tradicines ir šiuolaikines plastinės raiškos 
priemones, technikas ir technologijas (3,45 ir 3,18); 

• gebėjimas inicijuoti, įgyvendinti ir skleisti savo menines koncepcijas, 
pasinaudojant dailės priemonėmis (3,45 ir 3,27). 

Lyginant dailės bakalauro ir magistrantūros studijų programų absolventų 
dalykinių kompetencijų lygio vertinimus, pastebimi nežymūs atskirų kompetencijų 
vertinimo skirtumai. Santykinai geriau vertinamas būtent bakalaurų, o ne magistrų 
tokių dalykinių kompetencijų lygis: 

• meninės veiklos vadybos principų ir sistemos, teisinių meninės praktikos 
klausimų (autorystės teisės, patentai ir kt.) išmanymas (bakalaurų – 2,68; 
magistrų – 2,29); 

• gebėjimas profesionaliai valdyti, administruoti ir pristatyti savo meninę 
veiklą (atitinkamai 2,73 ir 2,43); 

• gebėjimas pritaikyti žinias apie sveikatos ir saugumo reikalavimus, 
susijusius su konkrečia menine veikla (2,79 ir 2,5). 

Nors skirtumas ir nedidelis, santykinai geriau nei bakalaurų vertinamas 
magistrų šių dailės dalykinių kompetencijų lygis: 

• gebėjimas diegti technines naujoves ir eksperimentuoti kūryboje (magistrų – 
3,24; bakalaurų – 2,98); 

• gebėjimas pasiekti individualaus meninio stiliaus meistriškumą ir 
charakteringas meninės išraiškos formas (atitinkamai 3,29 ir 3,04); 

• gebėjimas valdyti vizualios raiškos priemones, tokias kaip eskizavimas ir 
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kitos technikos (3,43 ir 3,18); 
• gebėjimas sukurti ir pristatyti kūrybinių darbų rinkinį (3,12 ir 2,95). 
Išvardytus skirtumus suprasti ir paaiškinti sunkiau: muzikos krypties magistrų 

kompetencijų lygis yra vertinimas palankiau nei bakalaurų, ir tai galima sieti su 
profesiniu tobulėjimu, o dailės kryptyje įžvelgti prasmingų ir paaiškinamų, su 
studijų pakopomis susiejamų skirtumų, yra daug sudėtingiau. Viena vertus, dailės 
darbdaviai ekspertai nurodo, kad kompetencijų lygis skiriasi priklausomai nuo 
studijų pakopos: ,,Su akademiją baigusiu gali pašnekėti ir nukreipti jį, kaip daryti, 
o su kolegiją baigusiu jau situacija prastesnė, jau turi pasakyti ir nurodyti, ką 
tiksliai jis turi padaryti“ (citata iš interviu su dailės ekspertu (kokybinis darbdavių 
tyrimas); kita vertus, kadangi į tyrimą nebuvo įtraukti šios studijų krypties 
profesiniai bakalaurai, o tik bakalaurai ir magistrai, kuo skiriasi šių pakopų 
kompetencijų lygis, tyrimo duomenimis nepaaiškinama, nebent būtų tarta, kad 
yra bent dalis kompetencijų, kurių lygis, pasiektas magistrų, yra šiek tiek geriau 
įvertintas nei bakalaurų, ir kodėl šitų, o ne kitų – ne taip svarbu.

Informatikos studijų kryptis iš kitų analizuotų studijų krypčių išsiskiria tuo, 
kad tyrime dalyvavę šios imties respondentai tolygiai vertina bakalaurų ir magistrų 
dalykinių kompetencijų lygį darbuotojui pradėjus dirbti įmonėje (suminiai vidurkiai 
atitinkamai 2,75 ir 2,76). Pažymėtina, kad, tyrime dalyvavusių respondentų 
nuomone, tik vienos magistrantūros studijas baigusių absolventų kompetencijos 
lygis yra aukštesnis nei svarba profesinėje veikloje – tai supratimas ir gebėjimas 
paaiškinti informacinių technologijų poveikį visuomenės raidai (svarba 2,76; 
lygis 3,0). Kokybiniame darbdavių tyrime kalbinti darbdaviai atkreipia dėmesį į 
kai kuriuos kompetencijų skirtumus, pavyzdžiui: kompetencija – duomenų bazių 
ir jų valdymo principų žinojimas – gali būti ugdoma keliose studijų pakopose: 
„Pagrindą turėtų duoti bakalauro studijos, gilesnių žinių – magistro. Žinių lygis 
priklauso nuo universiteto“ (citata iš interviu su informatikos ekspertu); programų 
projektavimo principų žinojimas ir gebėjimas taikyti bendruosius metodus, 
formuluoti ir analizuoti programinės įrangos reikalavimus – „čia IT analitiko 
kompetencija – magistro lygmens“ (citata iš interviu su informatikos ekspertu); 
duomenų struktūrų ir algoritmų žinojimas ,,turėtų būti ugdomas bakalaure“ (citata 
iš interviu su informatikos ekspertu). Tačiau skirtumai tarp magistrų ir bakalaurų 
kompetencijų svarbos ir lygio vertinimų, palyginti su kitomis imtimis, buvo patys 
mažiausi, tiksliau sakant, jų nebuvo.

Pagaliau chemijos krypties, kaip ir anglų filologijos ar socialinio darbo, 
studijų programų absolventų kompetencijų svarbos, įvertintos darbdavių, 
palyginimas pagal darbuotojų kvalifikacijos laipsnį atskleidžia skirtumų, kuriuos 
galima susieti su šio skyriaus pradžioje minėtuose kertiniuose tarptautiniuose ir 
nacionaliniuose dokumentuose apibrėžtais studijų pakopų kokybiniais skirtumais. 
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Nors skirtumų yra, bet jie maži. Magistrų laipsnį turinčių darbuotojų veikloje 
dažniau nei bakalaurų buvo nurodytos kaip svarbios šios kompetencijos:

• gebėjimas planuoti ir atlikti chemijos mokslinius tiriamuosius darbus 
(magistrų – 3,25; bakalaurų – 3,0);

• gebėjimas pristatyti chemijos mokslinio darbo (tyrimo) rezultatus raštu ir 
žodžiu (atitinkamai 3,23 ir 2,86);

• naujausių chemijos mokslo pasiekimų, idėjų, principų ir teorijų išmanymas, 
jų kritiškas vertinimas bei taikymas savo mokslinėje veikloje (3,42 ir 3,0);

• gebėjimas tirti ir įvertinti medžiagos chemines savybes, proceso metu 
vykstančius pokyčius, sistemingai ir patikimai juos fiksuoti ir įforminti 
(3,47 ir 3,05); 

• gebėjimas savarankiškai atlikti sudėtingas cheminių medžiagų sintezes ir 
analizes (3,47 ir 3,21);

• gebėjimas atpažinti ir analizuoti naujas chemijos problemas bei planuoti jų 
sprendimo strategijas (3,22 ir 2,98).

Pagal kompetencijų lygį, respondentų nuomone, šiek kiek stipresnės buvo 
tokios magistrų kompetencijos: 

• gebėjimas tobulinti bei išrasti naujas chemines medžiagas (magistrų – 
2,79; bakalaurų – 2,35);

• gebėjimas kontroliuoti cheminių medžiagų kokybę (atitinkamai 3,1 ir 2,7);
• gebėjimas pristatyti chemijos mokslinio darbo (tyrimo) rezultatus raštu ir 

žodžiu (3,12 ir 2,83); 
• naujausių chemijos mokslo pasiekimų, idėjų, principų ir teorijų išmanymas, 

jų kritiškas vertinimas bei taikymas savo mokslinėje veikloje (atitinkamai 
3,12 ir 2,85).

Kita vertus, dalies kompetencijų, kurios buvo orientuotos į darbuotojų 
kvalifikacijos laipsnių skirtumus, pavyzdžiui, gebėjimo taikyti chemijos žinias 
ir supratimą sprendžiant kiekybines ir kokybines nežinomo (naujo) pobūdžio 
problemas, nei svarbos, nei lygio vertinimai neatskleidžia skirtumų, susijusių su 
studijų pakopomis. 

ABsolVenTų PoŽiŪRis Į BAkAlAuRo iR 
mAGisTRAnTŪRos sTuDijų PRoGRAmAs

Grupinėse diskusijose universitetų absolventai, savo ruožtu, atkreipė dėmesį ne 
tik į kompetencijų lygio ir svarbos skirtumus pagal darbuotojų įgytą kvalifikacijos 
laipsnį, bet ir pabrėžė problemas, susijusias su bakalauro ir magistrantūros studijų 
programų santykiu Lietuvos aukštosiose mokyklose. Viena vertus, magistrantūros 
programos gali būti plečiamosios (skirtos studentams, įgijusiems kitokios studijų 
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krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba gilinamosios (skirtos tos pačios studijų 
krypties bakalaurams, norintiems daugiau ir nuodugnesnių žinių). Kita vertus, 
praktikoje šios perskyros dažnai nebūna: į programas yra priimami studentai, kurių 
bazinis žinių ir įgūdžių lygis labai skiriasi. Orientuojant magistrantūros studijų 
programą į studentus, kurie baigę ne tos pačios studijų krypties bakalauro programą, 
nukenčia studentai, kurie ateina įgyti nuodugnesnių žinių. Skirtingų studijų krypčių 
absolventai kritikavo universitetų siūlomas magistrantūros studijų programas, kad 
jų turinys mažai skiriasi nuo bakalauro programų turinio, kad jie tikėjosi aukštesnio 
magistrantūros programų mokslinio lygmens, kad per mažai turi galimybių tobulėti, 
nes auditorijoje sėdinčių studentų žinių ir įgūdžių lygis labai skirtingas:

 „nieko nesiskiria [bakalauro ir magistrantūros programos]. Aš, 
pavyzdžiui, nepajaučiau. Nors mano socialinė politika – truputį kita sritis, bet 
aš nepajaučiau kažkokių skirtumų. Aš galvojau, kad bus kažkas jau tokio...“ (1 
informantė, socialinio darbo bakalauro ir magistrantūros programos).

 „tas patyrimas [magistrantūros programoje] toks buvo, kad kažkaip 
nieko naujo aš nepasiimu, ir buvo lūkestis... buvo lūkestis ir viltis sudėta, 
kad kažkaip ten jau bus viskas labiau koncentruotai, labiau... aukštesnio 
lygmens. Ir metodų daugiau praktinių. Nieko tas neatsitiko. <...> O paskui aš jau 
tiesiog nebeatlaikiau, per silpnas žmogus turbūt. Ir į antrą kursą atėjęs po pirmos 
savaitės apsisprendžiau, kad aš jau išeinu, nes, na, man atrodė, na, neverta...“ (6 
informantas, socialinio darbo bakalauro studijų programa).

 „Kai stojau į magistrą, tai mano buvo toks pasakymas – aš negaliu be 
socialinio darbo ir socialinis darbas be manęs. Tai labai gerai, kad įstojau. Bet 
buvo momentas, kai labai gailėjausi, kad įstojau, nes nejaučiau aš kažko labai 
naujo, kas mane papiktino, kad buvo įdėta tokių labai bendrų dalykų. <...> 
norėjosi gal labiau specializacijos, labiau gilintis į socialinį darbą, kas 
tai yra ir ten ar metodus, ar jo sritis, ar tas pačias klientų grupes, ar kaip 
dirbti, ar savo vertybinę poziciją sugebėti pamatyti, išlaikyti ar atpažinti, 
pagal kurią tu ten kryptį nori dirbti arba kuri tau yra priimtina. bet, na, 
tų bendrų dalykų nesinorėjo“ (3 informantė, socialinio darbo bakalauro ir 
magistrantūros programos).

 „Visų pirma man nepatiko tai, kad atėjo labai daug žmonių, kurie nėra 
baigę bakalauro programos [mūsų universitete]. ir skirtumas tarp mūsų 
yra didžiulis. Ir dabar aš turiu mokytis magistratūroj, kaip rašyti paragraph 
ar rašyti kitokį darbą. aš žinau tai. ir pusė žinių man nebuvo reikalinga. 
man buvo neįdomu. Iš kitos pusės, ateina žmonės. <...> Nejuokauju, ateina 
žmonės ir nekalba angliškai. Tai kaip mes galim diskutuoti, skaityti rimtesnį 
kūrinį iš lingvistikos ar literatūros, jeigu žmonės nepakalba“ (5 informantė, 
anglų filologijos bakalauro ir magistrantūros programos).
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 „pas mus irgi buvo pora dalykų, kurie buvo identiški <...>, kuriuos 
mes turėjome per bakalaurą. Identiška visa medžiaga, viską mokaisi antrą kartą 
tą patį, antrą kartą laikai tą patį egzaminą“ (3 informantė, anglų filologijos 
bakalauro ir magistrantūros programos).

 „Taip, mes mokomės daugiau tą patį, ką mokėmės bakalauro metu. 
<...> Nieko ten nesiskiria“ (2 informantė, chemijos magistrantūros programa).

 „Teorija šiek plačiau, kadangi specializuojas, o aš kaip bakalaure toj 
pačioj katedroj su tais pačiais indais, taip ir magistre, ničnieko nesiskyrė“ 
(1 informantė, chemijos magistrantūros programa).

 „Aš dabar pradėjau magistrą studijuot ir iš esmės nelabai kas skirias“ (3 
informantė, atlikimo menų bakalauro programa).
Su pirmąja magistrantūros ir bakalauro programų palyginimo diskusijų 

grupėse tema glaudžiai susijusi antroji tema (ypač svarbi profesinės veiklos lauko 
tyrimui) – vertinimas, kuo naudingas absolventams yra magistrantūros programos 
baigimas. Vienas vertus, absolventų profesinei veiklai magistrantūros studijų 
baigimas gali neduoti naudos. Kita vertus, magistro diplomas gali atverti tam tikrų 
įsidarbinimo galimybių, nes darbdaviai, priimdami į darbą, gali formaliai kelti 
reikalavimą turėti magistro laipsnį: 

Grupinių diskusijų duomenų 
analizėje išskirtos kategorijos

citatos iš grupinių diskusijų dalyvių kalbos, 
iliustruojančios kategorijas

Magistro studijų baigimas neda-
vė naudos profesinės veiklos sri-
tyje

„Man bakalauras nuo magistro apskritai nelabai skyrėsi. 
Buvo toliau tarsi tęsinys, pasikartojimas. Gailiuosi, kad 
baigiau magistro studijas, nes man jos visiškai nieko 
nedavė. Netgi atlyginimas nepadidėjo nuo to“ (4 infor-
mantė, socialinio darbo magistrantūros programa).

Magistro diplomas kaip forma-
liai reikalaujamas dokumentas 
įsidarbinant

„<...> į gimnaziją nepriima su bakalauro diplomu“ (1 
informantė, anglų filologijos programa).
„Kai darbiniesi, žiūri [ar turi magistro diplomą]. Net per-
einant, aš keičiau darbą, žiūri patirtį ir diplomą“ (2 in-
formantas, informacinių technologijų magistrantūros 
programa).

Tačiau svarbu pabrėžti, jog absolventų kalba diskusijų grupėse liudija, kad 
magistratūros programose studijuojantys ar jas baigę absolventai stokoja aiškesnio 
pajautimo, kokių žinių ir įgūdžių jiems suteikė ar suteikia tos pačios krypties 
magistratūros studijų programa, kaip ir baigtoji bakalauro studijų programa, 
vertinant studijų naudos jų profesinei veiklai požiūriu. Tai atspindi tokie požiūriai 
į šios pakopos studijų programų baigimą: 

1. magistratūros studijos kaip „sutvirtinančios“ per bakalauro studijas įgytas 
žinias ir įgūdžius;

 Grįžti į turinį



164

profesinės veiklos lauko tyrimas

2. magistratūros studijos kaip asmeninio tobulėjimo galimybė:
 „Aš baigiau bakalaurą Vilniuj, magistrą užsieny dariau dėl savęs, kai 

čia darbinausi, buvau overeducated, tų žinių man labai daug nereikėjo. Ilgu 
laikotarpiu tai pliusas, bet trumpu laikotarpiu, baigus magistrą, nėra naudos“ (3 
informantas, informacinių technologijų bakalauro studijų programa);

„Bet man magistras buvo naudingas tik man, kaip savęs privertimas 
pažiūrėt kažkur kitur. Pliusas ne tai, kad darbe panaudojau. <...> Bet darbe 
konkrečios srities, vis tiek turi pagrindą iš bakalauro, jau kai baigi bakalaurą, 
turi du tris metus patirties IT srity. Jeigu dar normalioj kompanijoj, tai yra tikrai 
nemažai. <...>“ (4 informantas, informacinių technologijų bakalauro programa);
3. magistratūros studijos kaip „galbūt“ skirtos tiems, kurie norėtų dirbti 

vadovaujamajį darbą, kaip stiprinančios lyderystės gebėjimus ar reikalingos 
tiems, kurie savo ateitį sieja su moksline veikla.

Tokios nuostatos apie šios pakopos studijas padeda suprasti, kodėl vertindami 
galimą magistratūros naudą profesinei veiklai absolventai pabrėžia, kad daugiau 
naudos gali suteikti ne tos pačios, bet kitos studijų krypties studijos.

APiBenDRinimAs

Kaip liudija grupinės diskusijos su tyrėjais dalykininkais duomenys, studijų 
programų rengėjai turėjo lūkestį, kad darbdavių apklausa atskleis kompetencijų, 
kurias turėtų įgyti profesinio bakalauro, bakalauro ar magistratūros studijų 
programas baigę absolventai, skirtumus:

„Aš pagalvojau, kad pas mus irgi labai daug naudos buvo iš visų tų 
tyrimų, ir iš kiekybinio, ir iš fokusuotų grupių, bet problema, kokią mes dabar 
turime rašydami metodiką ir studijų aprašus, kad mums iš šito tyrimo 
neišryškėjo profesinio bakalauro, bakalauro ir magistro skirtumai“ (5 
tyrėjas dalykininkas, 1 grupė).

„bet pasakyti, kad tas tyrimas leido mums atskirti tuos tris lygmenis, 
mes to negalime pasakyti. Bet visą laiką diskutuojame ir atsiremiame į jas kaip 
kažkokį svarbų dalyką. Bet, kita vertus, gal aš nežinau, bet čia visų galbūt ta 
darbdavių apklausa nebuvo labai didelė. ir ypač kai mes turime tris lygmenis, 
bakalaurą ir profesinį bakalaurą. reikėtų turbūt labai daug darbdavių 
apklausti, kad galėtum, na, taip jau labai imti tuos duomenis, kad jie jau 
šimtu procentų atspindi tą situaciją. Čia daugiau toks orientacinis dalykas, 
nes nedidelė imtis buvo“ (3 tyrėjas dalykininkas, 2 grupė).
Tačiau šiame monografijos skyriuje pateikta duomenų analizė parodė, 

kad atliktas darbdavių tyrimas tokius skirtumus atskleidžia labai silpnai. Savo 
ruožtu, tokius tyrimo rezultatus galima sieti su dviem veiksniais. Pirma, tyrimo 
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metodika nebuvo pritaikyta tokiems skirtumams atskleisti: kompetencijų 
formuluotės sąrašuose, kuriuos vertino darbdaviai, buvo per daug bendros, kad 
pavyktų atskleisti su studijų pakopomis susijusį kompetencijų lygį. Dauguma 
skirtingų studijų pakopų kompetencijų yra bendros, o skirtumai yra nusakomi 
per studijų siekinius. Kadangi ta pati kompetencija gali būti plėtojama visose 
studijų pakopose, atitinkamai turi skirtis kompetencijų išraiška – kiekvienos 
pakopos studijų siekiniai. „Socialinio darbo studijų krypties kompetencijų plėtotės 
metodikoje“ pateikiamas toks kompetencijos ir su skirtingomis studijų pakopomis 
susijusių studijų siekinių pavyzdys (Gevorgianienė ir kt. 2011: 34; paryškinta 
monografijos autorių): 

Dalykinė kompetencija: inicijuoti ir įgyvendinti inovatyvias socialinių problemų 
prevencijos programas ir socialinės pagalbos strategijas, siekiant socialinio teisingumo 

ir asmens bei visuomenės gerovės

profesinis bakalauras bakalauras magistras

Gebės identifikuoti so-
cialines problemas, kū-
rybiškai parengti ir reali-
zuoti socialinius projek-
tus, siekdamas spręsti vie-
tos bendruomenių pro-
blemas.

Gebės sistemiškai vertin-
ti socialines problemas, pa-
rengti ir realizuoti sociali-
nius projektus, siekdamas 
spręsti vietos bendruome-
nių ir nacionalinio lygmens 
problemas.

Gebės inicijuoti ir kurti ino-
vatyvias socialinių problemų 
sprendimo strategijas, siek-
damas spręsti problemas vie-
tos bendruomenių, naciona-
liniu ir tarptautiniu lygme-
niu.

Jeigu klausimynas būtų parengtas siekiant įvertinti ne kompetencijas, o su 
studijų pakopomis susietus studijų siekinius, ir jeigu kiekvienos studijų krypties 
imtis būtų didesnė, tyrimo rezultatai šiame skyriuje aptartu aspektu būtų daug 
išsamesni. ECTS projekto kokybinis darbdavių tyrimas atskleidžia: komentuodami 
dalykinių kompetencijų sąrašą dauguma visų studijų krypčių darbdavių ekspertų 
atkreipė dėmesį, kad pravartu atskirti kompetencijas pagal studijų pakopas, t. y. 
kurias kompetencijas turi turėti profesinis bakalauras, kurias – bakalauras, kurias – 
magistras, todėl galima numanyti, kad tokie tyrimo metodikos pakeitimai galėtų 
būti prasmingi.

Kita vertus, šiame skyriuje pateikta duomenų analizė atskleidžia, kad 
skirtumas tarp trijų studijų pakopų tiek programų absolventams, tiek jų 
darbdaviams nėra aiškus, ypač tai pasakytina apie bakalauro ir magistrantūros 
studijų programų skirtumus. Vienodas kompetencijų svarbos skirtingas studijų 
pakopas baigusių darbuotojų profesinėje veikloje vertinimas bent iš dalies liudija, 
kad jauniems specialistams nepriklausomai nuo įgytos kvalifikacijos tenka 
dirbti tokius pat darbus; dažnai kompetencijos, kurią būtų galima labiau sieti 
su magistratūros studijomis nei su bakalauro, svarba yra vertinama mažesniais 
balais nei turimas kompetencijos lygis, ir tai leidžia teigti, kad absolventų einamos 
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pareigos sąlygoja menkas galimybes taikyti magistratūroje įgytas kompetencijas 
arba šios kompetencijos tiesiog nereikalingos profesinėje veikloje. Taip pat 
tyrimo duomenys rodo, kad skirtingų studijų pakopų studentų kompetencijų 
lygis vertinamas labai panašiai, taigi, darbdavių nuomone, magistrai neturi 
aukštesnio lygio kompetencijų nei bakalaurai. Tai, savo ruožtu, yra susiję tiek su 
komunikacijos tarp aukštojo mokslo lauko ir profesinės veiklos lauko stoka, tiek 
su studijų kokybės problemomis.
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10. AukšTosiose mokyklose ĮGyTAs 
PAsiRenGimAs PRofesinei VeiklAi

Bolonijos proceso dokumentuose kaip vienas iš bendros Europos aukštojo 
mokslo erdvės sukūrimo tikslų pabrėžiamas aukštųjų mokyklų studentų 
įsidarbinamumas. Glaustame Bergeno komunikato pristatyme rašoma, jog 
„ministrai sutartinai laikosi nuostatos, kad visų aukštojo mokslo studijų pakopų 
funkcija yra parengti darbo rinkai specialistą, kuris gebėtų ateityje tobulinti įgytą 
kompetenciją ir būti pilietiškai aktyvus“ (SBPD 2005: 8). „Tuning“ projektas, 
kuris pateikia konkrečią metodiką, kaip įgyvendinti Bolonijos procesą aukštojo 
mokslo institucijų lygmeniu, taip pat nuosekliai akcentuoja, kad studijų programų 
rengimo grindimas aiškiai apibrėžtomis kompetencijomis ir studijų siekiniais 
turėtų prisidėti prie studentų įsidarbinamumo (González, Wagenaar 2003).

Klausimas apie jaunų specialistų aukštosiose mokyklose įgyto pasirengimo 
profesinei veiklai vertinimą bent iš dalies jau buvo atsakytas ankstesniuose šios 
knygos skyriuose, kuriuose buvo kalbama apie dalykinių ir bendrųjų kompetencijų 
lygį, kurį darbuotojas turėjo pradėjęs dirbti. Šiame skyriuje, remdamiesi 
įgyvendinant ECTS projektą atlikto profesinės veiklos lauko tyrimo duomenimis, 
pamėginsime išsamiau atsakyti į šiuos klausimus: kaip darbdaviai ir absolventai 
bendrai vertina aukštosiose mokyklose įgyjamą pasirengimą profesinei veiklai; 
ko, jų manymu, labiausiai stinga rengiant specialistus; kokių pasiūlymų jie 
pateikia, kaip būtų galima pagerinti studijų programas šiuo požiūriu; kokių jie 
pateikia pastabų, susijusių su studijų procesu.

PAsiRenGimAs PRofesinei VeiklAi: DARBDAVių 
VeRTinimAs

Darbdavių apklausoje buvo teiraujamasi, kaip jie vertina įmonėje ar įstaigoje 
dirbančių atitinkamų studijų programų absolventų aukštojoje mokykloje įgytą 
pasirengimą darbui konkrečioje įmonėje ar įstaigoje. Pastebėtina, kad dauguma 
respondentų darbuotojų aukštojoje mokykloje įgytą pasirengimą vertina 
teigiamai: keturi penktadaliai ar daugiau muzikos (80 proc.), anglų filologijos (81 
proc.), medicinos (83 proc.) ir socialinio darbo (87 proc.) darbdavių, atsakydami 
į klausimą, pasirinko atsakymus labai gerai ir gerai (žr. 10.1 pav.). Maždaug trys 
ketvirtadaliai visuomenės sveikatos (69 proc.), chemijos ir dailės (po 72 proc.) 
darbdavių atitinkamos srities darbuotojų įgytą pasirengimą vertina teigiamai, o 
maždaug po ketvirtadalį darbdavių darbuotojų pasirengimą vertina patenkinamai. 
Santykinai mažiau palankiais vertinimais išsiskiria informatikos studijų krypties 
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darbdaviai, kurių tik kiek daugiau negu pusė (56 proc.) teigia, kad aukštųjų 
mokyklų absolventų pasirengimą darbui konkrečioje įmonėje vertina labai gerai 
ar gerai, beveik trečdalis (31 proc.) – patenkinamai, o 13 proc. informatikos 
darbdavių darbuotojų pasirengimą aukštojoje mokykloje vertinina blogai arba 
labai blogai.
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10.1 pav. aukštojoje mokykloje įgytas darbuotojo pasirengimas darbui 
konkrečioje įmonėje: darbdavių vertinimas (proc.)

Detaliau analizuodami darbdavių nuomones apie bendrąjį skirtingų 
studijų krypčių absolventų aukštosiose mokyklose įgytą pasirengimą darbui 
jų atstovaujamose įmonėse ar įstaigose, pastebime, kad šie vertinimai šiek tiek 
skiriasi pagal darbuotojo baigtos studijų programos pakopą, darbo įmonėje ar 
įstaigoje trukmę, įmonės ar įstaigos veiklos sektorių, taip pat skiriasi darbdavių 
ir darbo vietos ekspertų nuomonės. Lygindami darbuotojų pasirengimo darbui 
vertinimo vidurkius, matome panašias tendencijas skirtingų studijų krypčių 
darbdavių imtyse, pavyzdžiui, darbdaviai pozityviau negu darbo vietos ekspertai 
linkę vertinti bendrąjį darbuotojo pasirengimą darbui įmonėje (žr. 10.1 lentelę), 
palankiau vertinamas aukštesnės studijų pakopos absolventų pasirengimas, 
didesnės tirtų studijų krypčių dalies (chemijos, anglų filologijos, informatikos, 
visuomenės sveikatos ir muzikos) respondentai, atstovaujantys įstaigoms, 
veikiančioms viešajame sektoriuje, darbuotojų pasirengimą vertina palankiau nei 
privačių įmonių darbdaviai. 
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10.1 lentelė. Darbuotojo aukštojoje mokykloje įgyto pasirengimo darbui 
įmonėje (įstaigoje) vertinimas pagal skirtingas respondentų charakteristikas 
(vidurkis (standartinis nuokrypis)); vertinama nuo 1 iki 5 (1 – labai blogai, 
5 – labai gerai)
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3,82 
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(0,9)
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respondentas

Darbo 
vietos 
eksper-
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3,7 
(0,08)

3,69 
(0,76)

3,91 
(0,67)

3,33 
(0,89)

3,88 
(0,76)

3,95 
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Darbda-
vys

3,94 
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4,17 
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baigta studijų pakopa

Profesi-
nio ba-
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Viešasis 3,93 
(0,09)

3,93 
(0,7)

4,15 
(0,69)

3,85 
(0,83)

4,08 
(0,77)

3,87 
(0,82)

4,11 
(0,76)

4,14 
(0,75)

Privatu-
sis

3,76 
(0,11)

3,9 
(0,78)

3,95 
(0,61)

3,43 
(0,92)

4,1 
(0,66)

3,57 
(0,98)

4,5 
(0,71)

4 
(1,1)

Darbo įmonėje trukmė

1–2 me-
tai

3,83 
(0,09)

3,79 
(0,68)

3,92 
(0,68)

3,58 
(0,93)

4,21 
(0,63)

3,87 
(0,91)

4,12 
(0,6)

4,14 
(0,79)

3 metai 
ir dau-
giau

3,79 
(0,08)

3,94 
(0,77)

4,25 
(0,66)

3,56 
(0,85)

4,01 
(0,77)

3,8 
(0,73)

4,08 
(0,82)

4,08 
(0,82)

Darbdavių nuomonės kiek išsiskiria vertinant darbuotojų pasirengimą pagal 
jų darbo įmonėje ar įstaigoje trukmę: dailės ir anglų filologijos studijų kryptims 
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atstovaujantys darbdaviai palankiau linkę vertinti ilgiau įmonėje dirbančių (3 
metus ar ilgiau) aukštųjų mokyklų absolventų pasirengimą, o medicinos, socialinio 
darbo ir muzikos darbdaviai santykinai palankiau vertina neseniai (1–2 metus) 
dirbančių jaunųjų specialistų pasirengimą darbui įmonėje. Chemijos, informatikos 
ir visuomenės sveikatos srities darbdavių vertinimai šiuo atžvilgiu nesiskiria.

Darbdavių apklausa parodė, kad darbuotojų aukštojoje mokykloje įgyto 
pasirengimo vertinimas yra susijęs su dalykinių ir bendrųjų kompetencijų lygio 
vertinimais. Kaip matyti iš duomenų, pateiktų 10.2 lentelėje, tarp darbuotojo 
aukštojoje mokykloje įgyto pasirengimo darbui vertinimo ir dalykinių bei bendrųjų 
kompetencijų lygio vertinimo suminių vidurkių, kurios studijų krypties darbdavių 
duomenis bepaimtume, yra tiesinis ryšys. Kuo respondentai geriau vertina 
darbuotojo pasirengimą profesinei veiklai, tuo didesnis yra jų visų dalykinių ar 
bendrųjų kompetencijų lygio vertinimo suminis vidurkis, tuo dažniau darbuotojo 
turimų bendrųjų kompetencijų lygis jų buvo vertinamas kaip stiprus ar vidutinis ir 
rečiau – kaip silpnas ar pasirenkamas atsakymas, kad darbuotojas, pradėjęs dirbti 
įmonėje, dalykinės ar bendrosios kompetencijos visai neturėjo. Ir atvirkščiai, 
respondentai, kurie darbuotojų aukštojoje mokykloje įgytą pasirengimą profesinei 
veiklai vertino patenkinamai ar blogai, dažniau įvairių kompetencijų lygį vertino 
kaip silpną ar rinkosi dar prastesnį įvertinimą – darbuotojas kompetencijos 
neturėjo, rečiau manė, kad darbuotojų kompetencijų lygis yra stiprus ar vidutinis.

10.2 lentelė. Dalykinių ir bendrijų kompetencijų lygio vertinimo vidurkiai 
pagal aukštojoje mokykloje įgyto pasirengimo profesinei veiklai vertinimą
kaip įvertintumė-
te jūsų darbuoto-
jo aukštojoje mo-
kykloje įgytą pa-
sirengimą darbui 
jūsų įmonėje / įs-

taigoje?

studijų kryptys

c
he

m
ija

D
ai
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Dalykinių kompetencijų lygio vertinimo suminiai vidurkiai (standartiniai nuokrypiai); 
vertinama nuo 1 iki 4 (1 – neturėjo kompetencijos, 2 – silpna, 3 – vidutinė, 4 – stipri)

Labai gerai 3,49 
(0,49)

3,32 
(0,49)

3,29 
(0,42)

3,25 
(0,47)

3,40 
(0,69)

3,13 
(0,59) 

2,97 
(0,49)

3,42 
(0,51)

Gerai 2,92 
(0,34)

3,02 
(0,36)

3,11 
(0,45)

2,90 
(0,43)

3,02 
(0,41)

2,92 
(0,40)

2,83 
(0,49)

3,01 
(0,56)

Patenkinamai 2,63 
(0,53)

2,65 
(0,51)

2,80 
(0,42)

2,55 
(0,45)

2,65 
(0,34)

2,62 
(0,38)

2,65 
(0,39)

2,47 
(0,47)

Blogai – – – 2,30 
(0,32) – 1,95 

(0,58) – –
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bendrųjų kompetencijų lygio suminiai vidurkiai (standartiniai nuokrypiai);
vertinama nuo 1 iki 4 (1 – neturėjo kompetencijos, 2 – silpna, 3 – vidutinė, 4 – stipri)

Labai gerai 3,71 
(0,22)

3,24 
(0,43)

3,45 
(0,35)

3,31 
(0,40)

3,41 
(0,54)

3,42 
(0,52)

3,23 
(0,41)

3,34 
(0,40)

Gerai 3,19 
(0,30)

3,16 
(0,37)

3,31 
(0,43)

3,04 
(0,38)

3,12 
(0,33)

3,20 
(0,41)

3,13 
(0,43)

3,13 
(0,51)

Patenkinamai 3,04 
(0,40)

2,69 
(0,52)

2,96 
(0,39)

2,84 
(0,45)

2,85 
(0,34)

2,95 
(0,47)

2,86 
(0,36)

2,66 
(0,59)

Blogai 2,42 
(0,50)

Kokybiniame tyrime dalyvavę darbdaviai taip pat teigiamai vertino Lietuvos 
aukštųjų mokyklų atitinkamų studijų krypčių absolventų parengimą. Iliustracijai 
pateikiame kelias citatas: „Pakankamai gerai parengti specialistai, turintys 
nemažą žinių bagažą“ (citata iš interviu su visuomenės sveikatos darbdaviu 
ekspertu); „Aš manau, aukščiausio lygio muzikantai. Kai baigia, ne taip subrendę 
kaip muzikantai, bet šiandien galima drąsiai sakyt, kad mūsų poreikiui tikrai 
užtenka tokių muzikantų“ (citata iš interviu su muzikos darbdaviu ekspertu); 
„Pasirengimas tinkamas, tik mūsų galimybės juos priimti yra ribotos“ (citata 
iš interviu su muzikos darbdaviu ekspertu); socialinio darbo srities darbdaviai 
ekspertai akcentavo aukštųjų mokyklų absolventų aukštą teorinių žinių lygmenį ir 
patirtį, įgyjamą per profesinės veiklos praktiką.

Kai kurių sričių darbdaviai įžvelgia tam tikrų Lietuvos aukštųjų mokyklų 
studijų programų pranašumų, palyginti su užsienio programomis, pavyzdžiui: 
visuomenės sveikatos studijų Lietuvoje privalumu laikomos stiprios bendros 
medicininės žinios, kurias absolventai įgyja studijuodami medicinos fakultete ir 
vėliau gali plačiai taikyti praktikoje, o užsienyje „visuomenės sveikatos srityje 
dirba labai daug specialistų, ne tik medikai: ir gamtininkai, ir chemikai, ir biologai, 
ir psichologai, ir sociologai, – labai daug skirtingų specialistų, jie specializuojasi 
siaurose srityse“ (citata iš interviu su visuomenės sveikatos darbdaviu ekspertu). 

Kokybiniuose interviu dalyvavę darbdaviai ekspertai taip pat pateikė 
ir kritinių pastabų apie Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų pasirengimą 
profesinei veiklai. Pavyzdžiui, dailės darbdaviai ekspertai teigia, kad Lietuvos 
aukštosiose mokyklose menininkai labiau ruošiami individualiai aukštos kokybės 
kultūrinei, meninei veiklai, studentų rengimas gana siauras, palyginti su užsienio 
patirtimi, kur studentai įgyja ir platesnių kompetencijų, pavyzdžiui, kaip vadovauti 
kolektyvui, vadybos pagrindus, ir baigę studijas gali ne tik būti kūrėjai, bet ir 
dirbti didelėse įmonėse, daryti karjerą ir kt.: ,,[Aukštoji] mokykla neformuoja 
tokių plataus mąstymo žmonių, ji galbūt daugiau koncentruojasi į individualybę ir 
stengiasi joje surasti kažkokias jo stipriąsias vietas ir jas užtvirtinti, bet ne išplėsti 
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jo galimybes“ (citata iš interviu su dailės darbdaviu ekspertu). Meno srities – 
dailės ir muzikos – darbdaviai ekspertai beveik vieningai atkreipia dėmesį, kad 
jų srities jauniems specialistams itin svarbus gebėjimas dirbti ne tik individualiai, 
bet ir komandoje, pritapti prie kolektyvo, todėl akcentavo susijusių kompetencijų 
ugdymo studijuojant svarbą. Muzikos darbdaviai ekspertai teigia, kad renkantis 
darbuotoją į orkestrą atsižvelgiama ne tik į muzikinius konkursanto gebėjimus, 
bet ir jo gebėjimą dirbti grupėje, prisitaikyti prie kolektyvo: „Mano darbe savitą 
meninę koncepciją jeigu pradėtų primetinėt, tai būtų, atvirkščiai, sudėtinga. Čia 
viską sutvarko dirigentas. Bet kuo aukštesnio meninio lygio muzikantas, tuo 
visiems geriau“ (citata iš interviu su muzikos darbdaviu ekspertu).

ABsolVenTų PAsiRenGimo PRofesinei VeiklAi 
VeRTinimAs: lieTuVoje ATlikTų TyRimų Duomenys

Vykdant ECTS projekto profesinės veiklos lauko tyrimą, nebuvo atliekama 
kiekybinė absolventų apklausa. Tačiau 1999–2005 m. Darbo ir socialinių tyrimų 
institutas, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerija, kasmet atliko aukštųjų mokyklų absolventų apklausas, per kurias 
respondentų buvo teiraujamasi, kaip jie vertina savo pasirengimą profesinei 
veiklai41. Šių tyrimų duomenimis, ne mažiau kaip pusė aukštųjų mokyklų 
absolventų teigiamai vertino savo pasirengimą profesinei veiklai (žr. 10.2 pav.). 
Šių tyrimų skirtingų metų duomenys nėra tarpusavyje palyginami, nes, kaip 
nurodo patys tyrimų autoriai, skirtingais metais skyrėsi imčių formavimo kriterijai, 
apklaustų absolventų struktūra pagal studijų kryptis (Šileika ir kt. 2004: 17). 
Verta pastebėti, kad 2002 m. atlikto absolventų tyrimo, kuriame dalyvavo įvairių 
studijų sričių studijų programas baigę respondentai, duomenys kažkiek atkartoja 
ECTS projekto darbdavių tyrimo duomenis apie profesinio pasirengimo vertinimą 
pagal studijų kryptis: geriausiai pasirengimą profesinei veiklai vertino sveikatos 
priežiūros, humanitarinių mokslų, teisės, mokytojų rengimo ir pedagogikos studijų 
sričių absolventai, prasčiau – inžinerijos ir inžinerinių profesijų, socialinių mokslų 
studijų sričių apklaustieji (Šileika ir kt. 2002: 52). Kad aukštosiose mokyklose 
įgytu pasirengimu mažiau patenkinti yra fizinių mokslų ir technologinių mokslų 
studijų sričių absolventai nei biomedicinos, meno ir humanitarinių mokslų 
absolventai, taip pat parodė 2006 m. atliktas magistratūros absolventų tyrimas 
(Beresnevičiūtė, Poviliūnas 2007: 97).

41 Tyrimų ataskaitos skelbiamos adresu http://www.smm.lt/smt/spec_poreikis/index.htm.
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10.2 pav. absolventų pasirengimo profesinei veiklai vertinimas  
(1999–2005 m. tyrimų rezultatai) (šileika ir kt. 2005: 40)

Tačiau toliau šiame skyriuje pateikiamos ECTS projekto profesinės veiklos 
lauko tyrimo duomenų analizės požiūriu labiau norėtume pabrėžti kitus minėtų 
tyrimų rezultatus. Per absolventų apklausas respondentams buvo pateikiamas 
klausimas, ko jiems labiausiai stinga profesinėje veikloje: dalykinės kompetencijos, 
komunikacinių gebėjimų, praktinio pasirengimo ar bendrojo universitetinio 
išsilavinimo. Kaip matyti iš duomenų, pateiktų 10.3 paveiksle, dažniausias 
atsakymas buvo – praktinio pasirengimo. Pagal 2004 m. tyrimo duomenis, lygiai 
tokios pat nuomonės yra ir darbdaviai (Šileika ir kt. 2004: 25).
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10.3 pav. absolventai, nurodę praktinio pasirengimo profesinei veiklai 
trūkumą (1999–2004 m. tyrimų rezultatai) (šileika ir kt. 2004: 19)

Įgyvendinant ECTS projektą atlikto absolventų ir darbdavių kokybinio 
tyrimo duomenys leidžia teigti, kad klausimas, kiek yra pritaikomos aukštojoje 
mokykloje įgytos žinios ar įgūdžiai profesinėje veikloje, yra bene svarbiausias 
vertinant studijų metais įgytą pasirengimą profesinei veiklai. 

TeoRinės Žinios iR PRAkTikA: ABsolVenTų PoŽiŪRis

Visose vykdant ECTS projektą surengtose grupinėse diskusijose su 
absolventais savaime vis išnirdavo perėjimo nuo teorijos prie praktikos 
leitmotyvas. Absolventų nuomonės apie aukštojoje mokykloje įgytas žinias ir jų 
taikymą profesinėje veikloje gali būti apibendrintos keturiais bendrais teiginiais:

1. gebėjimas pritaikyti žinias praktikoje suteikia žinioms, įgytoms aukštojoje 
mokykloje, prasmę;

2. aukštoji mokykla suteikia žinių, tačiau sunkiau jai sekasi išugdyti gebėjimą 
jas taikyti praktikoje;

3. aukštojoje mokykloje įgytos žinios ir patirtis, įgyta profesinėje veikloje, 
kartais skiriasi;

4. absolventai pabrėžia praktikos, kuri padėtų jiems įgyti gebėjimą taikyti 
žinias praktikoje, poreikį studijų metais.

Pirma, absolventų nuomone, gebėjimas pritaikyti žinias praktikoje suteikia 
žinioms, įgytoms aukštojoje mokykloje, prasmę: 
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 „bet labai trūko įprasminimo. Daugelio dalykų... nes jie buvo, na, 
galbūt taip teoriniu lygmeniu pateikiami, bet susietumo su praktika... 
netgi paprasčiausiai prasmės, kam tai yra, kam tos žinios reikalingos, kam yra 
tie metodai, pavyzdžiui. Nes ir metodo pateikimas yra neaiškus, kol aš pats 
to nepatyriau, nepabandžiau ir man kažkas gal šalia nepadėjo suvokti, kur 
yra prasmė... na, jį giliau pasiimti, kaip įgūdį, o ne tik žinoti kaip metodą“ (6 
informantas, socialinio darbo bakalauro studijų programa).

 „Tikrai, kiek yra bakalauro studijose... tai yra žinios. Na gal yra tokie 
etapai, kur tu nesi pajėgus suprasti, tai yra tiesiog žinojimas, kad taip gali būti. 
Bet kol to nematai realybėje, na, tai... tai nelabai ką ir duoda“ (3 informantė, 
socialinio darbo bakalauro studijų programa).
Antra, žinios ir jų taikymas yra du skirtingi dalykai. Gebėjimas pasinaudoti 

žiniomis reikalauja tam tikrų pastangų ir patirties. Šis gebėjimas yra įgyjamas 
ar stiprinamas profesinėje veikloje. Nors švietimo lauke kompetencija yra 
apibrėžiama ne kaip žinios, o kaip gebėjimas žinias pritaikyti, absolventai jaučia 
atotrūkį tarp žinių ir gebėjimo jas taikyti. Kitaip tariant, absolventai jaučiasi 
aukštojoje mokykloje įgyjantys žinių, kurias supranta kaip teoriją, bet ne gebėjimą 
jas taikyti, kurį supranta kaip praktiką ir kurį sieja su darbo patirties turėjimu:

 „Man atrodo apskritai, ko trūko, tai trūko tokių praktinių dalykų visom 
prasmėm. <...> Tais atžvilgiais trūko labai praktinių kontaktų bet kokios 
srities – pedagogika, vertimas. labai daug buvo abstrakčių teorijų“ (4 
informantė, anglų filologijos bakalauro studijų programa).

„Informatikui labai svarbu praktika. Lyginant studentus, kurie dirbo nuo 
antro kurso, ir tuos, kurie tik mokėsi, nors ir geriau, aš imčiau į darbą tuos, kurie 
gavo praktinių žinių. universitetinė aplinka nelabai skatina praktikas“ (4 
informantas, informacinių technologijų magistrantūros programa).

„tie ketveri metai buvo skirti smegenų treniruotėm, po kurių atėjęs 
dirbti pas darbdavį „specialistas“ moka nulį, jeigu neturėjo prieš tai 
darbinės praktikos“ (1 informantas, informacinių technologijų magistrantūros 
programa).

„Man tai mano darbas nuo pirmo kurso padėjo matyti realiai, kaip tavo 
specialybė atrodys, nes akademijoj, kaip mes minėjom, praktikos stoka, 
vien tik kažkokios teorinės neaiškios disciplinos.“ V: Ką turite omenyje? R4: 
„Lietuvių ir Vakarų meno istorija, pavyzdžiui...“ (2 informantė, atlikimo menų 
bakalauro studijų programa).

„Gal trūksta ne konkrečių žinių, bet gebėjimo ir motyvacijos, kaip 
įsisavinti žinias, išmokti jas taikyti. Tos žinios visai kitaip yra priimamos, kai 
turi kažkokią patirtį, tada visai kitaip į jas žiūrima“ (7 informantas, socialinio 
darbo magistrantūros programa).
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„Sutinku, kad neturime įgūdžių taikyti studijų metu įgytas žinias, 
nors žinių turime ir nemažai“ (3 informantė, socialinio darbo magistrantūros 
programa).
Trečia, aukštojoje mokykloje įgytos žinios ir patirtis, įgyta profesinėje 

veikloje, gali skirtis. Absolventai pasigenda aiškesnio suvokimo, su kokiomis 
kliūtimis jiems gali tekti tikrovėje susidurti siekiant to, ko juos moko aukštosiose 
mokyklose:

 „<...> realybės pojūčio universitete gal trūkumas. <...> Problema 
prasideda, kai reikia siekti bendradarbiavimo su kokia nors kita organizacija. 
[Jeigu universitete būtų mokę.] Vat, žiūrėkit, mes turim tokį ir tokį atvejį, aš 
žinau, kad pas jus taip ir taip, o gal galima kažkaip? Tokio kartais kažkiek 
pritrūkdavo, tokio praktikoj, kaip yra realybėj, nes, va, kartais atsimuši kaip į 
sieną, ir tada tos žinios, kad yra tarpžinybinė komanda, kad čia turi būti 
bendradarbiavimas, kad socialinis darbas tuo remiasi..., na, jos tokios 
būna... praktikoj taip nėra. Nes dažniausiai [universitete sakė], kad... jūs 
turėtumėte taip elgtis, jūs turite siekti bendradarbiavimo, jūs turit tą, tą, tą... Na, 
kažkaip patys. O kad tu gali atsimušti kaip sieną... Na, gal to trūksta labiau 
pasakymo. Kaip tiksliau pasakyti... Kaip praktikoje pritaikyti...“ (3 informantė, 
socialinio darbo bakalauro studijų programa).
Ketvirta, absolventai pabrėžia praktikos, kuri padėtų jiems įgyti gebėjimą 

taikyti žinias, trūkumą studijų metais. Šiuo aspektu galima išskirti tris būdus, 
kuriuos, absolventų nuomone, aukštoji mokykla turėtų pasitelkti stiprindama šį 
studentų gebėjimą. Pirmasis – žinių taikymo stiprinimas daugiau dėmesio skiriant 
praktinėms užduotims aukštosiose mokyklose dėstomuose dalykuose. Antrasis – 
žinių taikymo ir įgūdžių ugdymas įtraukiant studentus į dėstytojų projektinę 
veiklą. Trečiasis – didesnių praktikos galimybių suteikimas studijų metais įvairiose 
įmonėse ir įstaigose. 
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Gebėjimo 
pritaikyti žinias 

praktikoje 
stiprinimo būdai

citatos iš grupinių diskusijų dalyvių kalbos

Teorinių žinių stip-
rinimas daugiau dė-
mesio skiriant prak-
tinėms užduotimis, 
atvejų analizei stu-
dijų programos kur-
suose

„<...> galbūt netgi pačiuose dalykuose turėtų būti įtrauktas toks 
dalykas kaip tam tikrų konkrečių situacijų, su kokiomis gali susi-
durti mokytojas ar dėstytojas, analizavimas. Sakykim, dėstytojas 
pateikia kažkokią konkrečią situaciją ir ją diskusijų būdu bandoma, 
kaip mokytojas turėtų elgtis tokioj situacijoj, ar netgi suvaidinama ta 
situacija, ar filmuojama medžiaga žiūrima, stebima ir po to analizuo-
jama“ (4 informantė, 2 anglų filologijos bakalauro studijų programa).
„<...> kad paruoštum teoretiką nuo pat pradžių, kaip vaikas turi būti 
geram daržely, geroje mokykloje, tai lygiai taip pat mes universitete. 
Aš manyčiau, ko dar vis trūksta, ir aš labai tikiuosi, kad bus slė-
niai ir galės visi studentai prieiti prie jų, ir galės normaliai lietu-
voj išsitirti savo atliekamus tuos mokslinius darbus, ir galės rea-
liai kažką mokslinio padaryti, iš ko paskui gali išaugti labai įdomūs 
tie patys teoretikai, profesoriai, bet pradžia... <...> nes kitaip chemi-
kas, nepalietęs pipetės, nepamaišęs, tai jis ne chemikas, tai yra tas 
pats kaip pasakų prisiskaitęs“ (3 informantė, chemijos magistran-
tūros programa).
„yra praktinių žinių poreikis. kai kurių [dalykų] neįmanoma iš-
dėstyt arba dėstymas bus labai sausas, demonstraciniu principu. 
[Pavyzdžiui] programų testavimo ir derinimo išmanymas, grynai toks 
daugiau praktinis.“ [Ar universitetas galėtų tai ugdyti per praktines 
užduotis?] „Tam, kad tokie gebėjimai būtų ugdomi, praktinės už-
duotys turi būti jau nebe trivialios. turi būti peržengtos vėžliukų 
ribos, geriausia būtų realistiška situacija“ (4 informantas, informa-
cinių technologijų magistrantūros programa).

Aukštųjų mokyklų 
bendradarbiavimas 
su įmonėmis: ko-
merciniai projek-
tai, į kurių įgyven-
dinimą įtraukiami 
studentai, siekiant 
jiems suteikti gali-
mybę taikyti žinias 
ir ugdyti praktinius 
įgūdžius

„Įtraukti į praktinį darbą. kaip susieti universitetą su privačiu 
sektorium. kad įtrauktų tuos studentus, kurie tik mokosi. Nes tu-
rim laboratorinius darbus, bet jie neneša naudos. Jeigu tai būtų reali 
užduotis su konkrečiu klientu, terminais. Tokio pobūdžio praktika ga-
lėtų tęstis per kelis semestrus. <...> jeigu universitetas pasiūlytų rea-
lių projektų praktiką, jis gali tapti konkurencine įmone, kurios vado-
vai – dėstytojai. Tai reiškia, dėstytojai dalį savo laiko gauna per prak-
tiką vadovaudami projektams, kuriuos vykdo studentai, tai yra ko-
mercinis modelis, tik kad palengvintos užduotys“ (4 informantas, in-
formacinių technologijų magistrantūros programa).
„Užsieny taip yra, profesoriai gauna komercinius projektus, jie dėl 
jų konkuruoja, ta praktika yra tikrai stipriai pasiteisinusi, pa-
gal hierarchiją, profesorius, doktorantas, asistentas, studentas, 
jie įtraukti į praktinį pritaikomumą labai stipriai. Pas mus proble-
ma struktūrinė, dėstytojai atsisako gal dėl ūkinių priežasčių, motyva-
cijos, konkurencijos“ (3 informantas, informacinių technologijų ma-
gistrantūros programa).
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Praktika įmonėse ir 
įstaigose

 „Na, dėl vieno dalyko, bent man atrodo, būtų gerai, kad kai yra pir-
mas kursas, <...> kad būtų kažkokios mini praktikos. ne tokios, kad 
eiti iš karto su žmogumi dirbti, bet pabūk įstaigoj, pamatyk, kaip 
tas atrodo, nes... Tikrai manau, kad buvo žmonių, kurie, pabuvę tre-
čio kurso praktikoje, tik tada suprato, kas tai yra ir kaip tas atrodo ten, 
už sienų. Tai tiesiog... kiek aš žinau, kai mes studijavom, tai buvo ba-
kalaure tik trečiam kurse praktika, jinai visą semestrą trunka, bet man 
norėjosi, kad jinai būtų ar pirmo semestro pabaigoj ar antram kur-
se ten kažkur pradžioj... mėnesis ar kiek, nežinau, to tokio stebėji-
mo ar praktikos, to gyvo, kur tu su praktikais gali pabendraut ir pa-
klaust, ir matyt, kaip tas verda“ (3 informantė, socialinio darbo baka-
lauro programa).
„Man atrodo, kad pedagogikos dalykų buvo apstu ir pakankamai, 
praktikos buvo mažai, nes praktiką turėjom tik ketvirtam kurse, tik 
du mėnesius, kurios per mažai, kad perprastume visą tą dalyką“ (3 in-
formantė, 2 anglų filologijos programa).

Kita vertus, kokybinio tyrimo duomenys taip pat atskleidžia, jog absolventai 
supranta, kad aukštosiose mokyklose neįmanoma išmokti visko, ko jiems gali 
prireikti profesinėje veikloje. Aukštojoje mokykloje įgytos žinios absolventų 
yra suprantamos kaip pagrindas, būtinas tolesniam tobulėjimui profesinėje 
veikloje, kartu pripažįstant, kad darbo vietoje tenka išmokti daug dalykų, kurie 
yra specializuoti, aktualūs tiktai tai darbo vietai ir kurių aukštojoje mokykloje 
negali (ir neturėtų) būti mokoma. Taigi įvairių studijų krypčių absolventų kalboje 
pasikartojo ne tik praktikos stokos studijų metais leitmotyvas, bet ir kiti du 
leitmotyvai: pirma, aukštosios mokyklos suteikia „bazines žinias“; antra, visko, 
ko gali prireikti profesinėje veikloje, aukštosiose mokyklose neišmoksi, daug 
žinių ir įgūdžių suteikia darbo patirtis.
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Duomenų ana-
lizėje išskirtos 

atsakymų kate-
gorijos

citatos iš grupinių diskusijų dalyvių kalbos

Aukštojoje mo-
kykloje įgytos 
žinios – pagrin-
das, būtinas pro-
fesinei veiklai ir 
mokymuisi dar-
bo vietoje

„Praktiškai mes atėjom be jokių įgūdžių, tik su žiniom. Aš baigiau nea-
kivaizdinį – įgūdžių jokių neturėjau, bet žinių buvo nemažai. Todėl įgū-
džiai atėjo vėliau. Žinios nurodo kryptį įgūdžiams, kurie formuoja-
si po truputį jau dirbant“ (3 informantė, socialinio darbo magistran-
tūros programa).
„Žinios padeda išugdyti įgūdžius, nes jos yra tarsi pagrindas, nuo 
kurio pradedama tobulėti“ (7 informantas, socialinio darbo magistran-
tūros programa).
„Žinios – taip [įgyjamos universitete]. ar tai būtų analizinė chemija, 
ar fizikinė, ar dar kitokia chemija. tai jas kiekvienas chemikas turi 
žinot. Nereikia norėt, kad ateičiau į įmonę ir mane ten dar pamokytų lyg-
čių ar dar kažko. reikia tą tikrai mokėti ir universitetas tą paruošia. 
reikia tik netingėti ir mokytis. O toliau aparatūra tai yra dviejų savai-
tės darbas. Nėra taip sunku. toliau tik praktika“ (3 informantė, chemi-
jos bakalauro studijų programa).
„yra fundamentiniai dalykai, kurie neturi praktinio pritaikomumo, 
bet suformuoja loginį mąstymą, kas yra pagrindas bet kokiam infor-
matikui. Bet universitete tokie dalykai, pavyzdžiui, duomenų bazės, iš 
pradžių buvo tokie susipažinimui, kur sau darai, o paskui, kai ateini dirb-
ti, jau turi viską daryti pagal užsakymą“ (3 informantas, informacinių 
technologijų magistrantūros programa).
„Iš profesinės praktikos patirties: kolegijoj įgytos žinios tai kažkoks 
pagrindas, kur ne visada patys jaučiam, kad panaudoji tą ir tą kon-
kretų aspektą, bet tai yra žinių bazė. Va, kaip minėjo, duomenų bazės, 
tam tikri programavimo aspektai yra tas pamatas, ant kurio statosi žinios 
ir gebėjimai, ir juos pritaikyt konkrečioj srity, kiekvienam darbe teks iš 
naujo mokytis konkrečią sritį. O tie pagrindai tikrai yra“ (1 informantas, 
informatikos profesinio bakalauro studijų programa).

Specializuo-
tos, su konkrečia 
darbo vieta su-
sijusios žinios ir 
įgūdžiai, kurios 
įgyjamos profe-
sinėje veikloje

„Jo, iš tikrųjų daug išmokau [darbo vietoje]. Man po to netgi buvo daug 
lengviau mokytis ir universitete, nes aš daug ką gavau iš darbo. Bent jau 
tokių žinių iš įstatymų, iš kažko, kas tenka, kokie ten dydžiai visokių pa-
ramų... Tai va tas man daug davė. bet čia tokios žinios, aš galvoju <...> 
specializuotos. [Jų nereikėtų įgyti universitete?] <...> nemanau, kad 
čia stinga...“ (1 informantė, socialinio darbo magistrantūros programa).
„Reikia iš tikrųjų patirties. yra specifika. universitetas niekad tiek ne-
paruoš, kiek reikalauja darbdavys tam tikrom sistemoms. yra apa-
ratūra, yra aparatūros programa. nejaugi universitetas pripirks 
tiek aparatų, kiek turi įmonės. Tikrai ne“ (3 informantė, chemijos ba-
kalauro studijų programa).
„[Apie chemijos dalykinių kompetencijų sąraše esančią kompetenciją 
nuodugniai išsamiai išmanyti specializacijos sritį.] Na, visų tikrai nepri-
ruoši Lietuvoj. bendrinius principus – taip. bet įvairiausių būna tyri-
mų metodų ir įvairiausių objektų, kurie skiriasi savo ir paruošimu, 
ir pritaikomumu, ir to neįmanoma iš principo išmokti, kad univer-
sitetas išmokintų absoliučiai viską“ (1 informantas, chemijos bakalau-
ro studijų programa).
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Duomenų ana-
lizėje išskirtos 

atsakymų kate-
gorijos

citatos iš grupinių diskusijų dalyvių kalbos

Specializuo-
tos, su konkrečia 
darbo vieta su-
sijusios žinios ir 
įgūdžiai, kurios 
įgyjamos profe-
sinėje veikloje

„Kai ateina studentas pas darbdavį, tai reikėtų darbdaviui žinoti vieną da-
lyką – šis studentas nieko nemoka. Ne blogąja prasme, o kad tų chemi-
jos sričių yra ne viena ir ne dvi, jų milijonai, labai siaurų krypčių. Stu-
dentas ateina iš universiteto tik mokėdamas, kaip elgtis su paprasčiau-
siais indais, kad nebūtų avarijų, dar ko nors. Ir kai ateina jis pas darb-
davį, jam reikia iš naujo tuos visus procesus mokytis; pats imi supras-
ti, kaip ten kas daroma. <...> tai yra tiktai su specializacija susiję ir 
mūsų fakultete tiesiog fiziškai to bus neįmanoma išmokyt. nes jeigu 
dabar visas kryptis apimti, tai išeis studentas su pilna galva ir neži-
nos, vis tiek susimaišys paprasčiausiai“ (7 informantas, chemijos ma-
gistrantūros programa).
„bet konkrečios industrijos žinių neišdėstys universitete, nes gali įsi-
gilinti tik gavęs klientą su savo subtiliais poreikiais“ (1 informantas, in-
formatikos profesinio bakalauro studijų programa).
„Yra dalykų, kurių tu niekada ir neišmoksi toje pačioje programoje, nes 
realiai pabūti situacijoje prie kolektyvo ar kolektyve, tu psichologiš-
kai nepatirsi to streso ar įtampos kažkokioj paskaitoj, nesukurs tos 
atmosferos“ (1 informantas, atlikimo menų bakalauro studijų programa).

AukšTojoje mokykloje ĮGyTų Žinių iR PRAkTikos 
sAnTykis: DARBDAVių PoŽiŪRis

Skirtingų studijų krypčių darbdaviai ekspertai, duodami interviu ir aptardami 
aukštųjų mokyklų absolventų profesinei veiklai reikalingas kompetencijas, taip 
pat minėjo praktikos stoką, silpną absolventų gebėjimą teorines žinias pritaikyti 
praktikoje. Labiausiai praktikos, praktinių gebėjimų stoką ECTS projekto 
kokybiniame tyrime akcentavo visuomenės sveikatos, socialinio darbo (ypač 
bakalauro studijų programoje), anglų filologijos, taip pat dailės darbdaviai 
ekspertai. 

Tačiau aptardami atskiras kompetencijas tyrime dalyvavę darbdaviai ekspertai 
linkę atskirti kompetencijas, kurioms jie skiria daugiau dėmesio, priimdami 
absolventus į darbą, ir tas, kurios gali būti ugdomos jau dirbant. 

Aptardami muzikos atlikėjo dalykines kompetencijas, darbdaviai ekspertai 
nurodė, kad, atsižvelgiant į jų specializaciją, ne visos dalykinės kompetencijos 
yra reikalingos priimamiems į darbą studentams dėl jų darbo specifikos, tačiau 
kai kurių papildomų kompetencijų turėjimas būtų didelis privalumas kandidatui į 
darbo vietą. Kai kurias kompetencijas, anot vieno pašnekovo, studentas įgyja jau 
dirbdamas, todėl šių gebėjimų iš kandidatų nebūtinai reikalaujama. Pavyzdžiui, 
anot vieno muzikos darbdavio eksperto: „Nebūtina mūsų darbe [išmanyti muzikos 
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atlikėjo veiklos nacionalinį ir tarptautinį kontekstus]. Išmoksta darbo metu, 
priimant į darbą nesvarbu“. 

Anglų filologijos krypties darbdavių nuomone, tokios kompetencijos, kaip 
gebėjimas raštu ir žodžiu pateikti informaciją (pvz.: santrauką, pagrindines idėjas 
ir t. t.); kitos angliškai parašytos literatūros ir kitų angliškai kalbančių kultūrų 
išmanymas (amerikiečių, kanadiečių, airių ir kt.), darbdaviams nėra svarbios 
priimant specialistą į darbą, nes jas galima ugdyti dirbant. Arba teigiama, kad 
profesinė veikla, „darbas labiau padeda šį gebėjimą išugdyti“ (citata iš interviu 
su anglų filologijos darbdave eksperte). Kitas pavyzdys galėtų būti apie gebėjimą 
pagrįstai parinkti programinės įrangos vystymo modelius pasakyta informatikos 
darbdavio eksperto nuomonė: „Šio gebėjimo lygmuo įvertintas palyginti žemai 
dėl to, kad jauni specialistai, turintys nedaug darbinės patirties, negali geriau 
išvystyti šio gebėjimo. Aukštosiose mokyklose šiai kompetencijai neturėtų būti 
skiriama daugiau dėmesio, kadangi praktinis šių žinių pritaikymas labai įvairuoja“ 
(citata iš interviu su informatikos darbdaviu ekspertu). Panašių minčių galima rasti 
ir socialinio darbo krypties darbdavių ekspertų interviu medžiagoje. 

Tyrime dalyvavusių darbdavių ekspertų nuomone, kai kurių kompetencijų 
aukštoji mokykla negali išugdyti, nes reikia praktinių žinių, gaunamų dirbant 
skirtingose srityse, pavyzdžiui: visuomenės sveikatos darbdaviai ekspertai atkreipė 
dėmesį į kompetenciją formuoti, koordinuoti, įgyvendinti, vertinti nacionalinę 
ir tarptautinę sveikatos politiką ir jai atstovauti; socialinio darbo ekspertai 
komentuodami kompetenciją kritiškai analizuoti socialinę politiką ir daryti jai 
poveikį teigia: „Kritiškai analizuoti socialinę politiką gali praktiškai dirbdamas – 
taikydamas teisės aktus, taikydamas teisės normas; <...> kritinis mąstymas ir 
kritinė analizė atsiranda tada, kai tu matai praktikoje veikiantį arba neveikiantį 
teisės aktą arba tam tikrą procesą ar koncepciją“ (citata iš interviu su socialinio 
darbo darbdaviu ekspertu). Dailės krypties darbdavio eksperto nuomonė: ,,Iš 
tikrųjų nelabai tikiu, kad galima paruošti žmogų, kuris tik atėjęs į darbą jam iš 
karto ir tiktų, nors gali būti ir taip, kad žmogus ir be aukštojo išsilavinimo gali 
tikti darbui. <…> Nemanau, kad universitetas gali išmokyti žmogų konkrečių 
dalykų, nes aš ir dabar dar nuolat mokausi. Geriausiu atveju aukštoji mokykla gali 
formuoti požiūrį, bet ne daugiau“ (citata iš interviu su dailės darbdaviu ekspertu). 
Anglų filologijos darbdavių ekspertų nuomone, praktika reikalinga ir gebėjimui 
vertinti mokinių įgytas komunikacines kalbines kompetencijas ir padarytą 
pažangą ugdytis: „Absolventams labai trūksta tiek praktinių įgūdžių, tiek teorinių 
žinių. Įgyti šį gebėjimą įmanoma tik praktikuojantis“ (citata iš interviu su anglų 
filologijos darbdaviu ekspertu)“; ,,[Gebėjimas] daugiau taikomas švietimo 
srityje, tad pedagogui labai svarbus. Studentams šito gebėjimo trūksta. Tačiau jis 
įgyjamas tik su patirtimi, ir studijos to gali išmokyti nebent praktikos metu“ (citata 
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iš interviu su anglų filologijos darbdaviu ekspertu). 
Aukštųjų mokyklų galimybių parengti specialistą darbo rinkai ribas profesinio 

lauko tyrimo kokybinėje dalyje dalyvavę darbdaviai ekspertai sieja su nuolatine 
technologijų, socialinių inovacijų plėtra, kuri reikalauja specialistų kompetencijų 
ugdymo darbo vietoje.

Pasak tyrime dalyvavusio dailės darbdavio eksperto: ,,Aš galvoju, kad 
žmogus visu pajėgumu gali pradėti dirbti kažkur po penkerių, o jeigu gabus – 
gal ir po trejų metų, nes yra daug technologinių dalykų, kuriuos reikia žinoti ir 
kurių galbūt net neapsimoka mokyti akademijoje, nes tos technologijos keičiasi, 
tobulėja ir galbūt tai, ką tu išmoksi pirmam kurse, tai penktam kurse viskas gali 
būti pasikeitę. Manau, akademijos turi paties požiūrio mokyti, kad žmogus pats 
domėtųsi naujomis ir atsinaujinančiomis technologijomis“ (citata iš interviu su 
dailės darbdaviu ekspertu). 

Komentuodamos socialinio darbo kompetenciją kurti ir plėtoti inovatyvias 
socialinės pagalbos strategijas, tyrime dalyvavusios socialinio darbo darbdavės 
ekspertės teigia: „Jei tu mokaisi universitete, tada jos buvo inovatyvios, o padirbus 
trejus metus – jau nebe“ (citata iš interviu su socialinio darbo darbdave eksperte). 
Kitas panašus pavyzdys susijęs su tokia informatikos srities kompetencija kaip 
įvairių tipų kompiuterių architektūros ir atskirų įrenginių veikimo principų 
žinojimas ir gebėjimas įvertinti organizacijos poreikį kompiuterinei technikai: 
„Gera kompetencija, tačiau viskas labai greitai keičiasi, o universitetams svarbu 
neatsilikti“ (citata iš interviu su informatikos darbdaviu ekspertu).

Kita vertus, kokybinių interviu su darbdaviais ekspertais duomenys taip pat 
rodo, kad darbdaviai supranta, jog ką tik baigęs aukštąją mokyklą studentas negali 
turėti stiprių kompetencijų, nes tai priklauso nuo sukauptos patirties. Pavyzdžiui, 
socialinio darbo srities darbdaviai ekspertai aptardami kompetencijų sąrašą ir 
kiekybinės apklausos rezultatus atkreipia dėmesį, kad darbuotojo kompetencijų 
lygis kinta dirbant, dažnai įvardijamos laiko ir patirties dimensijos (pavyzdžiui: 
„Tam reikia laiko, patirties, pajutimo“; „Patirtis ateina su laiku“; „Kartais 
trūksta priemonių, patirties, kaip tai padaryti“ (citatos iš interviu su socialinio 
darbo darbdavėmis ekspertėmis). Apie kompetenciją užmegzti ir palaikyti 
abipusio pasitikėjimo santykį su klientu (kliento sistema) sakoma, kad „svarbu 
pradedančiam, bet ištobulėja praktikos metu, studentai neateina tobulai to įvaldę“ 
(citata iš interviu su socialinio darbo darbdave eksperte). Panašiai vertinama 
kompetencija apsieiti su ypatingomis agresijos formomis bei konfliktais: „Teorijos 
išmanymas gali būti labai geras, bet praktiškai įgyvendinti sunku, tam reikia laiko 
ir patirties“ (citata iš interviu su socialinio darbo darbdave eksperte).
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komPeTencijų uGDymo AukšTosiose mokyklose 
kliŪTys: DėsTyTojAi, sTuDenTAi iR mATeRiAlinė 

AukšTųjų mokyklų BAzė

Nors kokybiniai darbdavių ir absolventų tyrimai buvo profesinės veiklos 
lauko tyrimo dalis, aptariant, kokių kompetencijų absolventams reikia jų 
profesinėje veikloje, kokių kompetencijų ugdymui aukštosios mokyklos turėtų 
skirti daugiau dėmesio savo programose, neišvengiamai diskusijose buvo kalbama 
ir apie švietimo lauko problemas, kurios turi įtakos, kokio lygio kompetencijas 
studentai įgyja studijų metais. Tyrime dalyvavę darbdaviai ekspertai pastebėjo, 
kad absolventų pasiruošimas darbo rinkai gali būti žemas ne tik dėl menko žinių 
ir įgūdžių įsisavinimo, bet ir dėl dalykų dėstymo kokybės aukštosiose mokyklose. 
Dalis darbdavių ekspertų siūlė peržiūrėti dalykų dėstymo metodiką, užtikrinti, kad 
dėstytojai gebėtų perteikti studentams naujausias dalyko žinias. Nepalyginamai 
daugiau nei darbdaviai pastabų dėl studijų proceso pasakė absolventai, todėl šiame 
skyrelyje pirmiausia remsimės jų tyrimo duomenimis.

Dėstytojų darbo kokybė

Nepatenkinama dėstytojų darbo kokybė kaip kliūtis įgyti darbui reikalingų 
žinių ir įgūdžių buvo minima per visas diskusijas su absolventais. Duomenys 
leidžia išskirti tris studentų nepasitenkinimo dėstytojų darbu aspektus. Pirma, 
abejojama dėstytojų kompetencija tam tikroje srityje. Kompetencijos stoka, 
savo ruožtu, gali būti siejama su „knyginėmis“ žiniomis, kurios nėra paremtos jų 
taikymo patirtimi:

 „Na, bet buvo ir kitokios patirties, kai dėstytojai tik teorinę patirtį turi... 
Na, ir iš ten nieko praktiškai nebuvo galima pasiimti ir nesinorėjo ten imti... 
Ypač jau dirbant ir suprantant, matant situaciją, kaip yra ir kaip yra taikoma, ir kaip 
aš suprantu tai, apie ką man pasakoja, ir suprantu, kad tas žmogus, kuris man 
pasakoja, jis nesupranta, apie ką šneka. ir tada labai didžiuliai klausimai 
apie kokybę studijų kyla, ir apskritai apie prasmę mano čia buvimo, ar man 
reikia to, ar nereikia... Tada atsirenki, kad aš čia galiu gal ir neiti, o čia eisiu... Iš 
tokios kokybinės perspektyvos. Tai, na... Tokio buvo labai daug dviprasmiško 
patyrimo“ (6 informantas, socialinio darbo bakalauro studijų programa).

 „<...> apie kitą kultūrą turėtų dėstyti žmogus iš tos kultūros, o ne 
vietiniai, prisiskaitę iš vikipedijos“ (3 informantė, anglų filologijos bakalauro 
programa).

 „Mūsų anglų mokytoja paprašė padaryti pristatymą. Visi kažką apie bet ką 
padarė, o mes su drauge padarėm apie analizinę chemiją, tai mokytoja neturėjo 
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ko paklaust, nes ji pati chemijos nesupranta. kaip ji gali išmokinti chemijos 
anglų kalbos mus?“ (3 informantė, chemijos bakalauro studijų programa).

 „Kitas dalykas yra paties dėstytojo kompetencija ir koks jis yra 
autoritetas. Pavyzdžiui, mūsų < ...> katedroj yra iš kokių, nežinau, kiek 
ten pedagogų, iš dešimties, net neabejočiau, kad tiktai kokie du žmonės 
kompetentingi šitą dalyką daryt. Vat, kiti tai yra, žinot, iš posovietinių mokyklų, 
iš... seno, kaip sako, sukirpimo žmonės, kurie tiesiog nežino, kas vyksta šiom 
dienom, ir jie tai, ką dėsto, dabar, ten prieš metus, va čia yra pas mus labai 
didelė tragedija. <...> Nebijau pasakyt, kad yra didžioji dalis profesorių, 
kurie nėra kompetentingi dėstyti specialybės“ (1 informantas, atlikimo menų 
bakalauro studijų programa).
Antras dėstytojų darbo kritikos aspektas – dėstytojai nepakankamai skiria 

dėmesio savo dėstomų dalykų medžiagai atnaujinti, taiko, studentų nuomone, 
netinkamus dėstymo ar vertinimo metodus:

 „Prisimenu, ateidavo dėstytoja, kuri išsitraukdavo pageltusius lapus, 
kuriuos jinai išsitraukdavo ir prieš 30 metų, ir jinai tiesiog perskaitydavo 
viską, padiktuodavo, lygiai tuo pačiu būdu reikėjo atpasakot per egzaminą 
<...>. Tai man atrodo, kad jeigu nori įteigt kažką, jeigu nori, kad kažkas kažką 
išmoktų, tai gal pagalvok ir apie metodų atnaujinimą“ (4 informantė, anglų 
filologijos bakalauro studijų programa).

 „Aš kiek prisimenu, pirmame kurse anglų kalboj buvo visiškai sudilusios 
knygutės, kapsuko universiteto. raidės visiškai nutrintos, nuskaitytos. 
man atrodo, tai irgi viską tuo ir galima pasakyti“ (2 informantė, chemijos 
bakalauro studijų programa).

„Čia gal tikrai reikėtų dėstytojams priminti apie naujesnius dėstymo 
metodus, nes tikrai yra tokių, kurie nepakeldami galvos skaito, o studentai 
rašo“ (6 informantė, chemijos bakalauro studijų programa).

„inovacijų daugiau. <...> Naujos medžiagos, nauji būdai jų gavimo... 
Naujovės. Inovacija tai yra naujovė. Pas mus universitete trūksta naujovių, man 
taip atrodo. jeigu, sakykim, katedroj, laboratorijoj žmogus dirba su viena 
medžiaga, jis nėra linkęs pradėti dirbti su kitom medžiagom, paprastais 
žodžiais kalbant“ (3 informantė, chemijos magistrantūros programa).

„Labiausiai reikia dar daugiau programavimo, ir dėstytojai turi atnaujint 
savo žinias, nes dėstomas programavimas, patys pagrindai, o naujų dalykų 
tikrai daug. Dabar, kai atsidarai internetą, viskas laksto po langą, o mus tik 
moko, kaip pridėt ką nors. Bent jau šiek tiek supažindint, kad yra tos naujos 
technologijos. Tie dalykai visur naudojami, o net nepamokė, kad yra. Reiktų 
stengtis sužiūrėt, kas naujo atsiranda“ (3 informantas, informatikos profesinio 
bakalauro studijų programa).
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„Apskritai daugiau diskusijos trūko, trūko kažkokio dialogo, trūko 
kritinio mąstymo svarstymo, buvo daug – padiktuoja, išmoksta... mokyklinis, 
sovietinis, postsovietinis mokymas“ (4 informantė, anglų filologijos bakalauro 
studijų programa).

„Mano galva, didžiausias absurdas – literatūros žinias studentų tikrinti 
dešimties klausimų testu. Su galimais atsakymų variantais“ (1 informantė, 
anglų filologijos bakalauro studijų programa).

„Jau kai kurie panaikinę, bet dar yra išlikę ta bilietų sistema. sėdėjimas ir 
kalimas. Taip, t. y. vienas iš metodų, kaip išmokti. Bet paieškok kitų. Nes tai irgi 
neduoda kažkokio labai gero suvokimo“ (1 informantas, chemijos bakalauro 
programa).
Trečias nepasitenkinimo dėstytojų darbu aspektas yra susijęs su etikos 

nesilaikymu – absolventai teigia pasigedę studijų metais kai kurių dėstytojų 
pagarbos studentams, atėjimo į paskaitas laiku, pranešimo iš anksto, kad paskaita 
neįvyks:

„<...> tie patys dėstytojai visiškai... na, pagarbos nelabai parodo 
studentui. O socialinis darbuotojas klientui turi rodyti pagarbą. Tas pats 
nevėlavimas turėtų būti, atėjimas į paskaitas laiku, ar... Na, tokie dalykai, 
kurie atrodo labai smulkmenos... Ir aš dar matau tokią problemą su dėstytojais, 
kurie ateina iš kitų fakultetų, iš kitų netgi gal katedrų, ir tikrai yra netgi taip, 
kad neateina, neperspėja, kad nebus ar pan.“ (3 informantė, socialinio darbo 
bakalauro studijų programa).

studentų gebėjimų ir motyvacijos reikšmė studijų kokybei

Beveik visose grupinėse diskusijose absolventai pabrėžė, kad studijų kokybė 
yra susijusi ne tik su studijų programa ir dėstytojų darbu, bet ir su studentų 
gebėjimais ir motyvacija. Skirtingų studijų krypčių absolventų diskusijų grupėse 
vienas pasikartojančių siūlymų buvo reikalavimų stojantiesiems sugriežtinimas:

„O dabar mes čia susėdę kalbam apie kokybę, jeigu priimam bet kokius, 
atsiprašant, studentus“ (3 informantė, chemijos bakalauro studijų programa).

„Prieš stojant turėtų būti būdas patikrint, ar žmogus apskritai gali šnekėti, 
turi potencialą šnekėti“ (2 informantė, anglų filologijos bakalauro studijų 
programa).

,,<...> Ne visi studentai, studijuojantys mediciną, turi tam pašaukimą“ (1 
informantė, šeimos medicina).

,,<...> šiuo metu prieina daug verslininkų“ (2 informantė, šeimos medicina).
Kitas aspektas – diskusijose taip pat buvo kalbama apie pačių studentų 
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motyvacijos skirti deramą dėmesį studijoms stoką:
„Visi buvom dirbantys, požiūris į studijas buvo laisvas, iš vienuolikos 

baigėm dviese“ (1 informantas, informacinių technologijų magistrantūros 
programa).

„[Įgytos žinios priklauso nuo studentų] noro mokytis dėl savęs, o ne dėl 
diplomo“ (1 informantė, visuomenės sveikatos magistrantūros programa).

Aukštųjų mokyklų materialinė bazė

Trečia kliūtis, su kuria susiduria aukštosios mokyklos, ugdydamos studentų 
kompetencijas, ir kurias ypač pabrėžia gamtos mokslų ir menų studijų programų 
absolventai, yra nepakankama aukštųjų mokyklų materialinė bazė: 

„Nors yra tokie specifiniai prietaisai, kurių mes absoliučiai neturime, 
ir jų reikėtų. Jų reikėtų ne vien tam, kad išmoktum naudotis, bet kad darytum 
darbus realius. Tam tikrų tyrimų metodų mes neturime, nes yra nežmoniškai 
brangūs. Mes jų negalime įsigyti. Bet pats pagrindinis dalykas, ta bazinė įranga, 
instrumentai, tai jais išmoko naudotis“ (1 informantas, chemijos bakalauro 
studijų programa).

„Vienas dalykas, ką reiktų tvarkyti chemijos fakultete, tai įsipareigojimas 
saugoti aplinką, bet tai yra dėl pinigų stygiaus. Keturis metus visas nesigavusias 
medžiagas mes pilam į kriauklę. Ir niekas nerodo, kaip reikėtų medžiagas 
utilizuoti. <...> Gal iš tikrųjų nėra labai baisu, kiekiai nėra didžiuliai, bet pats 
žmogaus įprotis – ai, na, dzin. Ai, na, čia va tiek [rodo suglaudęs nykštį ir smilių], 
tai galima. Aišku, chemijos fakultetas nepridarys žalos labai. Bet žmogaus įprotis, 
kad galima čia išsisukti“ (1 informantas, chemijos bakalauro studijų programa).

„Aš tai norėčiau pasakyti tokį dalyką, kai tik pradėjau dirbti įmonėj, jie 
man suteikė galimybes nuvažiuoti į ne vieną universitetą, ir bendravau kaip 
tik su chemijos srities profesoriais, dviem kalbom ir taip toliau. Ir tai, ką aš 
pamačiau pas juos laboratorijose... Aišku, iš vienos pusės mane džiugino, kad 
jie tai turi, bet liūdino, kad mes neturim, kiek mes, čia chemiją baigę, esame 
silpnesni prieš tuos žmones, kurie baigę ten, su galimybėmis, ką jie turi. tai 
pirmiausia, aišku, universitetui gal ne kiek ten tos chemijos, nes chemijos, 
dėstomų dalykų, mes gaunam tikrai nemažai, ir literatūros pasiekiamos 
yra nemažai, bet realybėje paliesti, užčiuopti...“ (3 informantas, chemijos 
magistrantūros programa).

„naujos technologijos, gebėjimas naudotis, apskritai žinot, kas vyksta. 
Manyčiau, čia tokia problema akademijos vidinė, blogi instrumentai, 
nėra instrumentų, akademija neturtinga“ (3 informantas, atlikimo meno 
magistrantūros programa).
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APiBenDRinimAs

Klausimas, kaip vertina darbdaviai ir absolventai aukštosiose mokyklose 
įgyjamą pasirengimą profesinei veiklai, remiantis šiame skyriuje pateiktais 
duomenimis, gali būti atsakytas skirtingai. Viena vertus, dauguma ECTS projekto 
apklausoje dalyvavusių darbdavių tokį aukštųjų mokyklų absolventų pasirengimą 
vertina gerai, o tokių, kurie įvertino jį blogai, yra labai mažai. Kita vertus, 
dalis darbdavių, kurie mano, kad aukštosios mokyklos labai gerai parengė jų 
darbuotojus profesinei veiklai, yra daug mažesnė negu tokių, kurie įvertino gerai. 
Savo ruožtu, tarp vertinimų labai gerai ir gerai yra esminis kokybinis skirtumas. 
Darbdavių ir absolventų išsakytos pastabos dėl studijų proceso problemų, būdingų 
Lietuvos aukštosioms mokykloms, yra tik vienas veiksnių, į kurį galima atsižvelgti 
mėginant suprasti, ko gi, šių aukštųjų mokyklų socialinių dalininkų požiūriu, 
gali trūkti, kad pasirengimas profesinei veiklai būtų vertinamas geriau nei gerai: 
geresnės aukštųjų mokyklų materialinės bazės, dėstytojų darbo kokybės problemų 
sprendimo, stipresnės studentų motyvacijos.

Kitas pasirengimo profesinei veiklai vertinimo aspektas, į kurį norėtume 
atkreipti dėmesį apibendrinami šiame skyriuje pateiktą duomenų analizę, yra 
teorijos ir praktikos, žinių ir gebėjimo jas taikyti, skirties akcentavimas. Tarp tyrimo 
duomenų randame ir „viena vertus“, ir „kita vertus“. Viena vertus, darbdaviai 
ir absolventai pastebi, kad ne visas kompetencijas, kurių gali reikėti profesinėje 
veikloje, aukštosios mokyklos gali išugdyti: kai kurios kompetencijos aktualios tik 
tam tikrai profesinės veiklos specializacijos sričiai, ir visiems besimokantiesiems 
tam tikroje programoje jų ugdyti nereikėtų; kai kurios gali būti įgytos tik darbo 
vietoje, o ne aukštojoje mokykloje; kai kurios gali būti įgytos aukštojoje mokykloje, 
tačiau, kad šios kompetencijos taptų stiprios, reikalingi tam tikros darbinės veiklos 
patirties metai. Taigi, tiek darbdavių, tiek absolventų požiūriu, kompetencijų 
ugdymas prasideda aukštojoje mokykloje, tačiau čia nesibaigia, negali baigtis 
ir neturi baigtis: jauniems specialistams reikia daug mokytis darbo vietoje. Kita 
vertus, pagrindinis profesinio pasirengimo, įgyjamo aukštosiose mokyklose, 
trūkumas, pabrėžiamas tiek absolventų, tiek darbdavių, yra praktinių gebėjimų 
trūkumas arba gebėjimo žinias pritaikyti praktikoje trūkumas, arba praktikos, 
kuri leistų ugdyti šiuos gebėjimus, trūkumas studijų programose. Taigi, studentai 
trokšta prisilietimo prie profesinės veiklos jau studijų metais, nes tiki, kad tai ir 
yra pasirengimo profesinei veiklai pagrindas, jų lengvesnės integracijos į darbo 
pasaulį garantas; darbdaviai, savo ruožtu, nori, kad ateidami pas juos absolventai 
būtų „patyrę“, t. y. įgiję patirties, kaip žinias taikyti praktikoje. Tai iškelia ir palieka 
neatsakytą klausimą, ar apskritai įmanoma, kad aukštosios mokyklos kur nors ir 
kada nors pajėgtų patenkinti šį socialinių dalininkų lūkestį. 
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11. PRofesinės Veiklos lAuko iR AukšTojo 
mokslo lAuko sAnTykis

Baigdami šią monografiją norėtume atkreipti dėmesį į įtampas, būdingas 
profesinės veiklos ir aukštojo mokslo laukų santykiams. Šios įtampos nėra 
svarstomos nei Bolonijos proceso pagrindiniuose dokumentuose (žr. SBPD 2005), 
nei „Tuning“ projekto metodologijoje (žr. González, Wagenaar 2003). Kadangi šie 
dokumentai yra reikšmingi vykdant ECTS projektą, svarbu suprasti, kokį švietimo 
ir profesinės veiklos laukų santykį apibrėžia šie dokumentai. 

Kaip jau minėjome ankstesniuose šios monografijos skyriuose, bendros 
Europos aukštojo mokslo erdvės sukūrimo dokumentai ir „Tuning“ metodologija 
nuosekliai akcentuoja būtinybę kuriant aukštojo mokslo studijų programas 
atsižvelgti į darbo rinkos poreikius, siekti kuo didesnio absolventų įsidarbinamumo. 
9 skyriuje jau nurodėme, kad Bolonijos proceso Bergeno komunikate (2005) 
nurodoma, jog „Europos aukštojo mokslo erdvę struktūrina trys ciklai [bakalauro, 
magistratūros ir doktorantūros studijos], kurių kiekviena pakopa turi rengti studentą 
darbo rinkai, toliau kelti jo kompetenciją ir ugdyti aktyvų pilietiškumą“ (SBPD 
2005: 61; pasviruoju šriftu išskirta monografijos autorių). Šis įpareigojimas turi 
persmelkti visą studijų programų rengimą, prasidedantį nuo kompetencijų, kurios 
turėtų būti ugdomos programoje, ir su jomis susijusių studijų siekinių apibrėžimo. 
Pavyzdžiui, pirmojo „Tuning“ projekto etapo ataskaitoje teigiama, kad siekis grįsti 
studijų programas kompetencijomis (ir su jomis susijusiais studijų siekiniais), be 
kita ko, yra svarbus šiais aspektais: pirma, studijų programos tampa skaidresnės, 
kadangi suteikia rodiklius, kurie gali būti „atskaitingai pamatuoti, padarant 
[studijų programų] tikslus dinamiškesnius ir labiau atitinkančius visuomenės ir 
įsidarbinamumo poreikius“ (González, Wagenaar 2003: 28); antra, ryšys tarp 
orientacijos į kompetencijas ir įsidarbinamumo yra „seniai pripažintas“; „siekis 
surasti, kaip galima būtų geriau numatyti sėkmingą veiklą darbo vietoje ne vien 
tik matuojant asmens intelektą ir žinias, dažnai yra atspirties taškas“ (González, 
Wagenaar 2003: 31). Visa tai vainikuoja orientacijos į studentą samprata kaip 
naujoji aukštųjų mokyklų studijų programų rengimo ašis, reiškianti, kad aukštasis 
mokslas yra orientuotas į studentus ir nepriklausomas nuo dėstytojų nuostatų, ir 
kad „būtent studentas turi būti parengtas kaip galima geriau atlikti savo vaidmenį 
visuomenėje“ (Tuning 2006: 3).

Tokia aukštųjų mokyklų misijos samprata dera su darbdavių lūkesčiais, 
susijusiais su aukštosiomis mokyklomis. Darbo ir socialinių tyrimų instituto 2005 
m. atlikto koncerno „Achemos grupė“ darbo jėgos atitikties rinkos poreikiams 
tyrimo rezultatai suteikia informacijos, ką, darbdavių požiūriu, turėtų padaryti 
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aukštosios mokyklos, siekdamos didesnio jų absolventų įsidarbinamumo (Šileika 
ir kt. 2005: 22–24). Pateikiame keletą ištraukų iš šios studijos apie darbdavių 
pasiūlymus aukštosioms mokykloms: pirma, „skirti daugiau laiko praktikai; 
praktiką specializuoti; praktiką organizuoti taip, kad įmonės taptų potencialiomis 
absolventų darbovietėmis; organizuoti daugiau stažuočių darbo vietose; įvesti 
gamybines praktikas, finansuojamas valstybės lėšomis; organizuoti universitetų 
apmokamas praktikas <...>“; antra, „studijų programas aukštosios mokyklos 
turėtų rengti kartu su darbdaviais; studijų turinį derinti su darbdavių reikalavimais; 
suteikti daugiau žinių apie teorijos praktinį pritaikymą <...>“; trečia, „rūpintis 
ruošiamų specialistų įsidarbinimo galimybėmis“ ir pan. 

ECTS projekto darbdavių tyrimo duomenys atkartoja darbdavių pastabas – 
kaip vienas pagrindinių trūkumų studijų programose yra įvardijama praktikos 
stoka ir menkai aukštųjų mokyklų išugdomas gebėjimas taikyti žinias praktikoje. 
Šį aukštųjų mokyklų studijų programų trūkumą linkę pabrėžti ir aukštųjų mokyklų 
absolventai – praktikos stoką, aukštųjų mokyklų per mažą bendradarbiavimą su 
darbdaviais jie sieja su sunkumais, kurių kyla jiems integruojantis į darbo rinką. 
Kita vertus, aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo su darbdaviais absolventai 
pasigenda ir kitu aspektu: ECTS profesinės veiklos lauko tyrimo diskusijų 
dalyviai atkreipė dėmesį, kad jiems neretai tenka susidurti su, jų nuomone, 
nepagrįstais darbdavių reikalavimais ar lūkesčiais. Darbdaviai mano, kad ką 
tik baigęs studijas darbuotojas turi mokėti viską ar turėti tokių žinių ir įgūdžių, 
kokių aukštosios mokyklos negali suteikti: „Darbdaviams gal atrodo, jog baigę 
universitetą socialiniai darbuotojai turi išmanyti viską? To niekada nebus. Tai 
neįmanoma“ (5 informantė, socialinio darbo magistrantūros programa); „Aš dar 
nebuvau baigus magistro studijų. <...> Čia buvo pirmas kursas, reikėjo žinot, kaip 
dirbti su spektrometrais, su branduolių rezonansais. Mes tokiu metu tik žinom, 
kaip jie atrodo, o darbdaviai jau tokių dalykų reikalauja. Iš tikrųjų darbdaviai ne 
visada nusimano, kaip yra mokinami studentai chemikai, kartais gal ir jiems reikia 
padaryti kokius seminarus“ (5 informantė, chemijos bakalauro studijų programa).

Tačiau šio skyriaus aktualus klausimas būtų toks – kokia vieta šiame diskurse 
tenka akademinei veiklai, aukštojo mokslo lauke apibrėžiamiems reikalavimams, 
svarbiems mokslo pažangai ir inovacijoms? 

Vykdant ECTS projektą atlikta darbdavių apklausa parodė, kad dažniausiai 
darbdaviai kaip mažiau svarbias jų darbuotojų profesinei veiklai įvertino tas 
dalykines kompetencijas, kurios yra svarbios tik tam tikroms specializuotoms 
veiklos sritims (žr. priedą). Į tokių sričių sąrašą vienareikšmiškai patenka ir 
tos kompetencijos, kurių reikia būtent akademinei veiklai. Pavyzdžiui, anglų 
filologijos studijų krypties absolventų darbdaviai rečiau kaip svarbias jų darbuotojų 
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profesinei veiklai minėjo tokias kompetencijas: 
• literatūros kūrinių struktūros, literatūros teorijos sąvokų, žanrų ir 

svarbiausių literatūros krypčių išmanymas;
• gebėjimas suprasti ir paaiškinti pagrindinius anglų kalbos kilmės ir jos 

vystimąsi formavusių istorinių įvykių aspektus;
• gebėjimas suprasti anglų literatūros ir jos krypčių aspektus ir veiksnius, 

lėmusius anglų kultūros ir institucijų raidą;
• gebėjimas savarankiškai atlikti teorinius ir empirinius mokslinius tyrimus;
• gebėjimas taikyti žinias apie filologinių tyrimų metodus;
• gebėjimas pristatyti tyrimų rezultatus raštu ir žodžiu.
Socialinio darbo studijų krypties darbdaviai, savo ruožtu, rečiau nei kitas 

dalykines kompetencijas kaip svarbias nurodė šias: 
• gebėjimas atlikti taikomąjį arba mokslinį socialinį tyrimą ir panaudoti 

tyrimo rezultatus socialinio darbo veikloje;
• gebėjimas tinkamai viešinti ir publikuoti mokslinių tyrimų ir taikomosios 

veiklos rezultatus;
• gebėjimas kritiškai analizuoti socialinę politiką ir daryti jai poveikį;
• socialinio darbo profesijos istorinės raidos išmanymas ir gebėjimas 

kritiškai reflektuoti aktualias profesijos tendencijas.
Taigi, jeigu programų atnaujinimą tektų grįsti išskirtinai arba pirmiausia 

darbdavių poreikiais, šių kompetencijų ugdymui studijų programose būtų galima 
skirti mažiau dėmesio. Svarstydami, kiek naudinga yra darbdavių apklausa 
rengiant ir atnaujinant studijų programas, tyrėjai dalykininkai, atstovaujantys 
ECTS profesinės veiklos lauko tyrime studijų programų rengėjams (akademinei 
bendruomenei platesne prasme), teigia, kad aukštojo mokslo tikslas neturėtų 
būti sutapatintas su darbo rinkos poreikių tenkinimu. Pripažindami konsultacijų 
su darbdaviais naudą, akademinės bendruomenės nariai atkreipia dėmesį, 
kad darbdaviams reikia konkrečios darbo vietos specialisto, jie mąsto „čia“ ir 
„dabar“ kategorijomis, o aukštosios mokyklos, ypač universitetai, turėtų rengti 
ne specialistus konkrečioms darbo vietoms, o kritiškai mąstančias, kūrybingas 
asmenybes, orientuotis ne tik į dabartį, bet ir ateitį:

„Aš tai kažkaip vis dar norėčiau pritarti tai minčiai, kad darbdavių tyrimas 
arba rinkos tyrimas yra tikrai labai svarbus ir reikšmingas dalykas, bet man būtų 
labai liūdna, jeigu aukštasis mokslas vien į tai orientuotųsi. Ir tiktai į tai, ko 
šiandien reikia darbo rinkai. Bent jau šiame tyrime, aš rezervuotai žiūriu į tai. 
Tai yra labai svarbu gauti tą grįžtamąjį ryšį, bet mūsų srityje labai svarbu, kad 
studentas mąstytų kritiškai. Kad jis būtų kūrybiška, laisva asmenybė“ (citata iš 
diskusijų su tyrėjais dalykininkais).
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„<...> darbdaviai fokusuoja į šiandieną, o mes, kaip aukštoji mokykla, 
į ateitį. Tai mes į savo rūbą turime įvilkti tai, ką jie mums čia pateikė. Nes 
mes dar į ateitį pridedame kažkokią savo viziją“ (citata iš diskusijų su tyrėjais 
dalykininkais).

„Darbdaviai orientuojasi į šiandieną. mes turime žiūrėti į ateitį, 
o darbdaviai, tai yra šios dienos poreikių tenkinimas. Taip jau išeina. Jie 
žiūri į dabartį, o kas bus toliau, jie patys nežino“ (citata iš diskusijų su tyrėjais 
dalykininkais). 
Šioms pastaboms daugiau konkretumo suteikia ištrauka iš vykdant ECTS 

projektą parengtos „Socialinio darbo studijų krypties kompetencijų plėtotės 
metodikos“, kurioje randame ir darbdavių apklausos rezultatų apmąstymą: 
„Apibendrinant darbdavių tyrimo aktualumą svarbu pažymėti, kad darbdavių 
nuomonė yra svarbi ir netgi būtina, bet jokiu būdu ne lemianti nustatant dalykines 
kompetencijas. <...> Darbdavių nuomone, svarbu, jog darbuotojas vykdytų 
darbines užduotis, o tyrimai, publikacijų rengimas, profesijos istorijos ir raidos 
tendencijų išmanymas, taip svarbus naujai profesijai plėtoti, socialinio darbuotojo 
identitetui, profesijos žinioms tobulinti ir (ar) paties darbuotojo kvalifikacijai kelti, 
darbdavių nuomone, nėra aktualūs. Tai rodo, kad atsižvelgiant tik į darbdavių 
nuomonę yra atsiliepiama į šiandienos rinkos poreikius, tačiau ateities perspektyva 
nėra svarstoma“ (Gevorgianienė ir kt. 2011: 34).

Skiriasi ne tik darbdavių poreikiai ir akademinės bendruomenės požiūris į 
aukštojo mokslo tikslus. Vienas iš neišsenkančių įtampos šaltinių tarp profesinės 
veiklos lauko ir akademinės veiklos lauko yra šiems laukams būdingas skirtingas 
mąstymas apie kompetencijas. Profesinės veiklos lauko veikėjai apie žinias ir 
įgūdžius kalba siedami juos su konkrečiomis darbo užduotimis, problemomis, 
iškylančiomis atliekant šias užduotis. Konkreti darbo užduotis, savo ruožtu, gali 
reikalauti ne vienos kompetencijos, o skirtingų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų 
derinio. Švietimo laukas, ypač aukštojo mokslo, tik iš dalies gali sustruktūrinti 
studijų programas pagal profesiniame lauke darbuotojams apibrėžiamas darbo 
užduotis, taip pat švietimo laukas tik iš dalies gali sustruktūrinti studijų programas 
pagal dalykinių ir bendrųjų kompetencijų derinius. Yra bent dvi svarbios profesinės 
veiklos lauke formuluojamų darbo užduočių charakteristikos, su kuriomis 
aukštosios mokyklos negali (niekada negalėjo ir niekada negalės) susidoroti: 
pirma, daugelis darbo užduočių yra specifinės, būdingos tik tam tikrai veiklai 
tam tikroje srityje; antra, šių užduočių įvairovė yra be galo didelė. Švietimo lauke 
neįmanoma išmokyti atlikti visų darbo užduočių, su kuriomis gali tekti susidurti 
profesinės veiklos lauke, dėl struktūrinių laiko ir fizinių apribojimų: kliūtis yra ne 
tik tai, kad švietimo laukas disponuoja ribotais laiko, per kurį turi kažko išmokyti, 
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ištekliais, bet ir tai, kiek vienas žmogus yra pajėgus įgyti žinių ir įgūdžių, susijusių 
su konkrečiomis darbo užduotimis. Trumpai tariant, profesinės veiklos lauko 
įvairovė ir švietimo lauko išteklių ribos sukuria partikuliarumo–universalumo 
įtampą. Švietimo laukas struktūrinių veiksnių yra stumiamas universalumo 
kryptimis, o profesinės veiklos laukas – partikuliarumo kryptimi. Įveikiant šią 
įtampą švietimo lauko veikėjams tenka sunki užduotis: atpažinti iš specifinių darbo 
užduočių jas vienijančias universalias detales (jų universalų pamatą), numatantį 
darbo užduočių išskaidymą į žinių ir įgūdžių vienetus, ir pasiūlyti tokias žinias ir 
įgūdžius, kurie padėtų studijų programas baigusiems žmonėms greitai perprasti ir 
rasti būdą, kaip atlikti specifines, su konkrečia profesine veikla susijusias darbo 
užduotis. 

Nors, kaip rodo šios monografijos ankstesniuose skyriuose pristatyta 
ECTS projekto profesinės veiklos lauko tyrimo duomenų analizė, darbdaviai 
ir absolventai pripažįsta, kad aukštosios mokyklos neturi ir negali išmokyti 
visko, ko darbuotojams gali prireikti konkrečiose darbo vietose, kad aukštosios 
mokyklos, ypač universitetai, turi suteikti bazines žinias ir įgūdžius, kurie įgalintų 
lankstumą, spartų mokymąsi ir tobulėjimą darbo vietoje, vis tiek išlieka gyvas 
noras aukštosiose mokyklose įgyti kiek įmanoma daugiau darbo pasaulyje svarbių 
ir specializuotų žinių. Pavyzdžiui, absolventų diskusijų grupėse buvo kalbama 
apie poreikį (ypač bakalauro studijų programose) turėti didesnes specializacijos 
galimybes jau studijų metais per pasirenkamuosius pagrindinės studijų krypties 
dalykus. Pateikiame citatų iš diskusijų:

„Aš sakyčiau, kad specializacija, jinai reikalinga, turėtų būti labai ryški, 
turėtų atsirasti po pirmų ar antrų metų. <...> Jos nebuvo. Studentai, kurie rimčiau 
galvojo, tai patys sau susikurdavo pasirinkdami vienokius ar kitokius laisvuosius 
dalykus. Bet man atrodo, kad jinai turi įvykti po antro kurso, gal net po pirmo. 
<...> [Kalbant apie] vertimus žodžiu ir raštu. Vėlgi čia reikėtų grįžti prie tos 
specializacijos. Mes turėjom vertimo paskaitas, kurios lyg ir turėjo išmokyti 
versti, bet tie, kas nesiruošė rinktis toliau vertimo, jiems atrodė per daug. Tie, 
kas ruošėsi rinktis vertimą, jiems atrodė per mažai. Tai iškyla klausimas, ar tokio 
dalyko reikia, jei žmogus nesiruošia versti“ (1 informantė, anglų filologijos 
bakalauro studijų programa).

„<...> per metus laiko, kai rašai darbą, turi įsigilinti į savo pasirinktą studijų 
kryptį. Gal tą „išsišakojimą“ padaryti antrame kurse, kad gerai įsitvirtintum 
toje srityje, kuri tau patinka, kurioje tau sekasi, pavyzdžiui, imunologija“ (1 
informantas, visuomenės sveikatos profesinio bakalauro studijų programa).
Šiuo aspektu klausimo, ar aukštosios mokyklos pagal savo turimus išteklius 

gali pasiūlyti tokias specializacijų galimybes ir kaip jas įtraukti į studijų programas, 
absolventai nekelia. Kadangi studijų programos paprastai studentams siūlo tik 
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ribotą pasirenkamų specialybės dalykų sąrašą, tai tampa vienu iš nepasitenkinimo 
studijomis šaltinių: 

„Na, kalbant apie pasirenkamuosius dalykus, tai man labiausiai būdavo 
pikta, kad labai nėra ką pasirinkti normaliai gilinti savo profesines žinias. 
Bendram išprusimui tu rasi, o to, kad tai būtų, kad pasakytum, jog tai socialinio 
darbo“ (3 informantė, socialinio darbo bakalauro studijų programa).
Vienos iš absolventų diskusijų grupių dalyviai siūlė apskritai atsisakyti 

universitete bendrųjų universitinių studijų dalykų, palikti tik tuos dalykus, kurie 
susiję su jų pasirinkta specialybe: 

1 informantė: „Man kilo idėja, kad mes kraunam čia visokių dalykų, ir 
apkrauta programa. Bet yra dalykų, kuriuos reikia mest lauk. Pavyzdžiui, aš 
laikausi principo, kad į universitetą ateini kažkokią specialybę įgaut. O pas mus 
buvo ekonomika, filosofija, kūno kultūra, informatika, kurią mes mokinomės 
mokykloje.“

2 informantė: „Ir šiaip, moki juk rašyt, perkelt dokumentus, išsaugot.“
1 informantė: „Taip, dėl to mokykla ir yra bendro lavinimo, ateini į 

universitetą mokintis specialybės.“
2 informantė: „Taip. Tų dalykų kiekvienais metais buvo po vieną tokį, 

kuris buvo nelabai reikalingas. Puikiai suprantu, kad bendram išsilavinimui 
ekonomika, filosofija yra labai gerai.“

1 informantė: „Mokyklose tų dalykų jau būna.“
2 informantė: „Taip, jau vis tiek būna integruoti, o juk laisvai pasirenkami 

vis tiek būna kiekvienais metais, gali pasirinkt, jei labai trūksta. Ir tada nereikėtų 
mėtytis tarp visokių filosofijų ir ekonomikų, kai tau dar reikia išmokti gramatiką.“

1 informantė: „Galų gale tas visas ekonomikas nelabai kas mokosi.“
3 informantė: „Ir užsimiršta labai greit, išlaikė įskaitą ir viskas tuo baigėsi.“

Taip kalbant apie aukštųjų mokyklų tikslus, labai lengva nuslysti į švietimo 
lauko, kaip aptarnaujančio profesinės veiklos lauką, sampratą. Tačiau svarbu 
pabrėžti, kad tiek Bolonijos proceso dokumentai, tiek „Tuning“ projekto pasiūlyta 
metodologija, padedanti kurti bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę, palieka 
erdvės profesinės veiklos lauko ir aukštojo mokslo lauko, kaip autonomiškų, 
turinčių vienas nuo kito nepriklausomą veikimo logiką, sampratai. Pirma, 
šiame skyriuje jau pateiktoje citatoje iš Bolonijos proceso Bergeno komunikato 
pabrėžiama, kad visų trijų studijų pakopų programose studentai turi būti rengiami 
ne tik darbo rinkai – aukštosios mokyklos turi ugdyti „aktyvų pilietiškumą“ (SBPD 
2005: 61). Savo ruožtu, „Tuning“ projekto pirmojo etapo ataskaitoje nurodoma, jog 
„švietimo susiejimas su įsidarbinamumu turi eiti išvien su pilietiškumo ugdymu, 
poreikiu tobulėti asmeniškai ir būti pajėgiam prisiimti socialinius įsipareigojimus“ 
(González, Wagenaar 2003: 30). Aukštųjų mokyklų programas grindžiant vien tik 
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darbo rinkos poreikiais, kompetencijos, susijusios su aktyviu pilietiškumu, lygiai 
taip pat kaip ir kompetencijos, svarbios akademinei veiklai, galėtų būti paliktos 
studijų programų paribiuose. Kaip atskleidėme šios monografijos 8 skyriuje, 
skirtame bendrosioms kompetencijoms, vykdant ECTS projektą atlikto darbdavių 
tyrimo duomenys rodo, kad darbdaviai daug rečiau įvertino kaip labai svarbias 
ne tik kompetencijas, susijusias su moksliniais tyrimais, bet ir tas kompetencijas, 
kurios susijusios su pamatinėmis šiuolaikinės demokratinės visuomenės 
vertybėmis: socialiniu atsakingumu ir pilietiškumu, įsipareigojimu saugoti 
aplinką, lygių galimybių ir tolerancijos principo laikymusi. Dar kartą pabrėšime, 
kad profesinės veiklos lauke svarbiausia yra ekonominis veiksmingumas, o jau 
paskui – socialiniam bendrabūviui svarbūs vertybiniai dalykai. 

Antra, kad Bolonijos procese galima ne tik aukštojo mokslo kaip 
aptarnaujančio profesinės veikos lauką, bet ir aukštojo mokslo lauko kaip 
nepriklausomo nuo profesinės veiklos lauko samprata, liudija aukštojo mokslo 
institucijų autonomiškumo, jų buvimo mokymo ir mokslinių tyrimų, inovacijų 
centrais, turinčiais savo tradicijas, kurios turi būti toliau puoselėjamos, pripažinimas 
šio proceso dokumentuose. Londono komunikate rašoma: „Pripažįstame aukštojo 
mokslo institucijų, tradiciškai – mokymo, mokslinių tyrimų, kūrybingumo ir žinių 
perdavimo centrų, atliekančių pagrindinį vaidmenį apibrėžiant ir perduodant 
visuomenines vertybes, reikšmingą įtaką mūsų visuomenėms. Mūsų tikslas yra 
užtikrinti, kad aukštojo mokslo institucijos turėtų reikalingus išteklius tęsti ir 
įgyvendinti visus savo tikslus. Šie tikslai yra: parengti studentus būti aktyviais 
demokratinės visuomenės piliečiais; parengti studentus tolesnei jų karjerai ir duoti 
galimybę jų asmeniniam tobulėjimui; sukurti ir išlaikyti gausią pažangių žinių 
bazę ir skatinti mokslinius tyrimus bei inovacijas“ (LK 2007). Tas pats dar kartą 
pakartojama Liuveno komunikate (SBPD 2010: 15).

Taigi, baigdami sugrįžtame prie šios monografijos pradžioje, skirtoje teorinėms 
ir metodologinėms profesinės veiklos lauko tyrimo prielaidoms, išsakytų įžvalgų. 
Profesinės veiklos laukas ir švietimo laukas yra du konkuruojantys dėl galios 
laukai, turintys savitą ir neredukuojamą į viena kitą veikimo logiką. Profesinės 
veiklos lauko tyrimas nėra įrankis išgauti aukštojo mokslo institucijų socialinių 
dalininkų – darbdavių ir absolventų – pritarimą studijų programoms, siekiant 
įtvirtinti (ar sutvirtinti?) profesinės veiklos lauko dominavimą švietimo lauko 
atžvilgiu. Šios monografijos autorių požiūriu, toks tyrimas turi būti matomas kaip 
dviejų skirtingus tikslus turinčių, autonomiškų laukų dialogo įrankis. 
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Priedas. kiekybinė darbdavių apklausa: dalykinių gebėjimų 
ir įgūdžių svarbos profesinei veiklai ir lygio, kurį darbuotojas 

turėjo pradėjęs dirbti, vertinimas

Lentelėse gebėjimai išdėstyti pagal svarbos vertinimą. Gebėjimo svarba ir 
lygis vertinti nuo 1 iki 4 (1 – visiškai nesvarbus, 2 – nesvarbus, 3 – svarbus, 4 – 
labai svarbus).

1 lentelė. anglų filologijos dalykinių gebėjimų ir įgūdžių svarbos profesinei 
veiklai ir lygio, kurį darbuotojas turėjo pradėjęs dirbti, vertinimas

Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Skaitymo gebėjimai: gebėjimas suprasti įvai-
rius rašytinius šaltinius anglų kalba 3,76 0,45 3,68 0,49

Klausymo ir kalbėjimo gebėjimai: gebėjimas 
gramatiškai taisyklingai ir veiksmingai ben-
drauti įvairiuose kultūriniuose ir profesiniuose 
kontekstuose, pasitelkiant tinkamą terminiją ir 
parenkant tinkamus kalbos registrus

3,72 0,55 3,34 0,73

Gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu valstybi-
ne kalba 3,66 0,57 3,61 0,55

Rašymo gebėjimai: gebėjimas kurti įvairių tipų 
tekstus anglų kalba 3,52 0,67 3,35 0,54

Gebėjimas versti įvairių tipų tekstus raštu iš 
anglų į valstybinę kalbą ir iš valstybinės į an-
glų kalbą

3,40 0,68 3,46 0,59

Gebėjimas raštu ir žodžiu pateikti informaciją 
(pvz.: santrauką, pagrindines idėjas ir t. t.) 3,38 0,74 3,14 0,74

Kitos angliškai parašytos literatūros ir kitų an-
gliškai kalbančių kultūrų išmanymas (ameri-
kiečių, kanadiečių, airių ir kt.)

3,33 0,74 3,17 0,63

Gebėjimas apibrėžti ir paaiškinti anglų kalbos 
struktūrą, vartoti bendrosios ir dalykinės (tei-
sės, ekonomikos, verslo ir kt.) anglų kalbos re-
gistrus atitinkančią terminiją ir žodyną

3,26 0,81 3,02 0,78
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Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Gebėjimas versti žodžiu įvairių tipų tekstus iš 
anglų į valstybinę kalbą ir iš valstybinės į an-
glų kalbą

3,24 0,70 3,10 0,69

Gebėjimas redaguoti įvairių tipų anglų kalba 
parašytus tekstus 3,18 0,66 3,30 0,62

Pagrindinių kalbos struktūros aspektų lingvis-
tinių sąvokų, kalbotyros krypčių ir metodologi-
jų žinojimas

3,16 0,70 3,27 0,61

Gebėjimas parinkti ir taikyti užsienio kalbų 
mokymo metodikas pagal edukologinius, psi-
chologinius ir dalykinius kriterijus (atsižvel-
giant į mokinių amžių ir (ar) kalbos mokėji-
mo lygį)

3,13 1,06 2,91 0,91

Gebėjimas lanksčiai taikyti žinias apie anglų 
kalbos mokymosi principus, kryptis, metodus 
ir konkrečias jų taikymo galimybes, įvertinant 
mokymosi kontekstą

3,13 1,06 2,90 0,83

Gebėjimas vertinti mokinių įgytas komunikaci-
nes kalbines kompetencijas ir padarytą pažangą 3,13 1,09 2,93 0,96

Kultūrinių ypatumų, susijusių su kalbomis, re-
ligija, socialiniu ir ekonominiu kontekstu, su-
pratimas

3,05 0,67 3,13 0,74

Gebėjimas taikyti žinias apie konceptualią-
sias švietimo sistemos nuostatas, bendrosiose 
programose keliamus užsienio kalbų mokymo 
tikslus bei principus, švietimą reglamentuojan-
čius dokumentus

2,81 0,99 2,55 0,85

Gebėjimas suvokti anglų ir valstybinės kalbų 
struktūros skirtumus 2,78 0,98 3,05 0,67

Gebėjimas suprasti anglų literatūros ir jos kryp-
čių aspektus ir veiksnius, lėmusius anglų kultū-
ros ir institucijų raidą

2,63 0,84 2,82 0,83

Gebėjimas pristatyti tyrimų rezultatus raštu ir 
žodžiu 2,58 0,94 2,88 0,78

 Grįžti į turinį



204

profesinės veiklos lauko tyrimas

Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Literatūros kūrinių struktūros, literatūros te-
orijos sąvokų, žanrų ir svarbiausių literatūros 
krypčių išmanymas

2,49 0,82 3,23 0,70

Gebėjimas suprasti ir paaiškinti pagrindinius 
anglų kalbos kilmės ir jos vystimąsi formavu-
sių istorinių įvykių aspektus

2,43 0,89 2,88 0,77

Gebėjimas taikyti žinias apie filologinių tyri-
mų metodus 2,39 0,94 2,74 0,82

Gebėjimas savarankiškai atlikti teorinius ir em-
pirinius mokslinius tyrimus 2,36 0,92 2,76 0,85
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2 lentelė. informatikos dalykinių gebėjimų ir įgūdžių svarbos profesinei 
veiklai ir lygio, kurį darbuotojas turėjo pradėjęs dirbti, vertinimas

Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis 

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis 

Standar-
tinis nuo-

krypis

Duomenų bazių ir jų valdymo principų žino-
jimas 3,35 0,76 3,03 0,79

Informacinės paieškos, failų, tekstinės ir skai-
tmeninės informacijos apdorojimo suprati-
mas ir gebėjimas šias žinias panaudoti atliekant 
praktinius uždavinius

3,31 0,71 3,16 0,64

Operacinių sistemų valdymo ir apsaugos me-
chanizmų žinojimas ir sugebėjimas užtikrinti 
informacijos saugumą

3,26 0,76 2,74 0,80

Profesinės etikos standartų žinojimas ir laiky-
masis 3,18 0,77 2,67 0,96

Operacinių sistemų paskirties bei veikimo prin-
cipų žinojimas, gebėjimas pasirinkti, įdiegti ir 
moderninti operacines sistemas

3,15 0,91 3,01 0,77

Programų testavimo ir derinimo išmanymas 3,14 0,85 2,68 0,87

Failų sistemų paskirties, struktūros, funkcijų ži-
nojimas 3,10 0,79 2,70 0,89

Programų projektavimo principų žinojimas ir 
gebėjimas taikyti bendruosius metodus, formu-
luoti ir analizuoti programinės įrangos reika-
lavimus

3,09 0,86 2.74 0,77

Gebėjimas pagrįstai parinkti programinės įran-
gos vystymo modelius 3,08 0,95 2,53 0,81

Įvairių tipų kompiuterių architektūros ir atski-
rų įrenginių veikimo principų žinojimas, gebė-
jimas įvertinti organizacijos poreikį kompiute-
rinei įrangai

3,08 0,94 2,95 0,89

Objektinio programų projektavimo principų ir 
būdų, objektinio programavimo priemonių ži-
nojimas

3,04 0,96 2,92 0,84

Informacijos paskirstymo ir apdorojimo meto-
dų, saugos principų žinojimas ir taikymas 3,03 0,84 2,67 0,82

Duomenų struktūrų tarpusavio ryšių, naujų 
struktūrų sudarymo taisyklių žinojimas 3,01 0,87 2,99 0,69

 Grįžti į turinį
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Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis 

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis 

Standar-
tinis nuo-

krypis

Programų projekto valdymo taisyklių žinoji-
mas ir gebėjimas jas taikyti 3,01 0,91 2,80 0,88

Duomenų struktūrų ir algoritmų žinojimas 3,00 0.76 3,02 0,73

Kompiuterių ir telekomunikacijų tinklų archi-
tektūros ir jų darbo protokolų žinojimas, gebė-
jimas kurti bei diegti tinklų paslaugų sistemas

3,00 0,93 2,74 0,83

Dokumentuotų programų kūrimo pagrindų ži-
nojimas, supratimas ir gebėjimas dokumentuo-
ti programas

2,94 0,91 2,60 0,89

Gebėjimas kuriant programinę įrangą taikyti 
tinkamus projektavimo šablonus 2,94 0,91 2,48 0,84

Gebėjimas įvertinti reikalavimų pasikeitimo 
įtaką egzistuojančioms programoms 2,93 0,85 2,52 0,83

Gebėjimas kurti programinės įrangos projektą 
ir pateikti jo specifikaciją 2,90 0,89 2,52 0,88

Informacijos valdymo ir duomenų modeliavi-
mo principų žinojimas, gebėjimas kurti kon-
cepcinius bei fizinius duomenų modelius

2,89 0,91 2,67 0,86

Algoritmų savybių žinojimas ir uždavinio algo-
ritmavimo supratimas 2,78 0,95 2,84 0,76

Intelektinių sistemų, žmogaus ir kompiuterio 
sąveikos, grafinių sistemų supratimas 2,63 0,89 2,67 0,92

Supratimas ir gebėjimas paaiškinti informaci-
nių technologijų poveikį visuomenės raidai 2,56 0,98 2,67 0,91

 Grįžti į turinį
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profesinės veiklos lauko tyrimas

3 lentelė. medicinos (šeimos gydytojo) dalykinių gebėjimų ir įgūdžių svarbos 
profesinei veiklai ir lygio, kurį darbuotojas turėjo pradėjęs dirbti, vertinimas

Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Išrašyti vaistus, pritaikant žinias apie jų skyri-
mo indikacijas, kontraindikacijas ir šalutinį po-
veikį, taip pat indikacijas, rodančias, kad būtina 
specialisto konsultacija ir stacionarus gydymas

3,84 0,37 3,11 0,75

Parinkti, paskirti ir atlikti medicininius (dia-
gnostinius) tyrimus ir diagnozuoti šeimos gy-
dytojo medicinos normoje numatytas sveikatos 
problemas, ligas

3,83 0,38 3,29 0,61

Nustatyti, skirti ir atlikti pacientams diagno-
zuotų sveikatos sutrikimų (ligų) gydymą, for-
muoti paciento sveikatos atstatymo planą pa-
gal šeimos gydytojo medicinos normos reika-
lavimus

3,82 0,39 3,2 0,62

Atlikti paciento bendrąjį, specialųjį fizinį bei 
psichinį ištyrimą pagal šeimos gydytojo medi-
cinos normoje numatytus reikalavimus

3,77 0,45 3,25 0,67

Išrašyti visų rūšių receptus, laikinojo nedarbin-
gumo pažymėjimus, nėštumo ir gimdymo atos-
togų pažymėjimus, mirties liudijimus, pildyti 
kitus pirminio sveikatos priežiūros lygio medi-
cininius dokumentus

3,76 0,45 3,11 0,8

Suteikti būtinąją medicinos pagalbą pacientams 
(traumų, nelaimingų atsitikimų, apsinuodijimų 
atvejais, ūmiai susirgusiems pacientams, gim-
dyvėms ir kt.)

3,71 0,48 3,08 0,8

Registruoti medicininiuose dokumentuose duo-
menis apie ligos istoriją (surinkti anamnezę), 
tyrimą, diagnozę, paskirtą gydymą, tyrimus, 
profilaktiką, gydymo, tyrimo, profilaktikos re-
zultatus, paciento būklę

3,69 0,46 3,22 0,8

Laikytis gydytojo profesinės etikos principų, 
gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti 3,64 0,61 3,38 0,62

Laikytis šeimos gydytojo veiklą reglamentuo-
jančių teisės aktų ir dokumentų, teisinių medi-
cinos normų reikalavimų

3,61 0,53 3,13 0,86

 Grįžti į turinį
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Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Res-
publikos teisės aktų nustatyta tvarka 3,57 0,52 3,16 0,86

Įvertinti psichologinius ir socialinius pacientų 
poreikius, ryšius tarp žmogaus sveikatos būklės 
ir jo fizinės bei socialinės aplinkos

3,55 0,56 3,04 0,76

Gebėti reflektuoti savo profesinę veiklą ir ją to-
bulinti (gebėjimas spręsti problemas, pripažinti 
savo ribas, gebėjimas vadovauti, priimti spren-
dimus ir kt.)

3,53 0,54 2,94 0,78

Taikyti mokslinius bei įrodymais grįstos medi-
cinos principus ir metodus kasdienėje šeimos 
gydytojo darbo praktikoje

3,5 0,56 3,08 0,68

Atlikti laikinojo nedarbingumo, neįgalumo ir 
darbingumo lygio ekspertizę 3,47 0,64 2,9 0,85

Vykdyti sveikatos prevencines, profilaktikos ir 
sveikatos stiprinimo programas (profilaktiniai 
skiepai ir kt.)

3,45 0,56 3 0,82

Konsultuoti (ir telefonu) pacientus bei jų šei-
mos narius 3,43 0,61 2,96 0,86

Naudotis informacinėmis technologijomis me-
dicinos srityje (pvz., e. sveikata) 3,43 0,56 3,14 0,74

Taikyti konsultavimo įgūdžius (konsultacijos 
technikos, modeliai, paciento bendradarbiavi-
mo konsultacijos metu skatinimas, konfliktinės 
situacijos sprendimas, blogos naujienos prane-
šimas ir kt.), aiškiai ir apibendrintai suteikti in-
formaciją pacientui

3,41 0,57 2,81 0,81

Propaguoti, mokyti asmenis bei šeimas sveikos 
gyvensenos, sveikatos ugdymo, ligų profilakti-
kos priemonių, higienos įgūdžių, skatinti atsi-
sakyti žalingų įpročių

3,39 0,6 3,18 0,7

Bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis 
(visuomenės sveikatos centru, policija, sutei-
kiant atitinkamą informaciją)

3,36 0,63 2,88 0,87

 Grįžti į turinį
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Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Taikyti žinias apie sveikatos politiką, socialinį 
draudimą, sveikatos ir socialinės apsaugos or-
ganizavimą, pirminės sveikatos priežiūros va-
dybos pagrindus, šeimos sveikatos ir socialinės 
apsaugos pagrindus, moters ir vaiko sveikatos 
apsaugos teisines ir socialines garantijas

3,32 0,72 2,75 0,93

Bendradarbiauti su kitais specialistais (sveika-
tos priežiūros darbuotojais, kitais šeimos gy-
dytojais, gydytojais specialistais, socialinės pa-
galbos darbuotojais ir kt.)

3,29 0,67 2,87 0,82

Taikyti mokslo disciplinų, susijusių su medici-
na (fizika, biochemija, bendroji ir bioorganinė 
chemija, bendroji ir žmogaus biologija, bendro-
ji ir žmogaus genetika, biochemija, žmogaus 
anatomija, histologija, fiziologija, mikrobiolo-
gija, farmakologija, patologija, biostatistika ir 
kt.) žinias praktikoje

3,17 62 2,89 0,75

 Grįžti į turinį
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4 lentelė. visuomenės sveikatos dalykinių gebėjimų ir įgūdžių svarbos 
profesinei veiklai ir lygio, kurį darbuotojas turėjo pradėjęs dirbti, vertinimas

Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros kolego-
mis ir kitų sektorių specialistais 3,52 0,59 3,06 0,77

Taikyti profesinės etikos principus 3,50 0,59 3,18 0,81

Taikyti praktikoje mokslinius ir įrodymais grįs-
tos visuomenės sveikatos principus, įgūdžius, 
metodus ir žinias

3,37 0,68 2,93 0,80

Pritaikyti profesinėje veikloje žinias apie vi-
suomenės sveikatos priežiūros sistemą, sveika-
tos apsaugos politiką, sveikatos sistemos teisės 
norminius aktus

3,33 0,76 2,89 0,80

Propaguoti sveiką gyvenseną, ugdyti visuome-
nės sveikatą 3,32 0,75 3,21 0,81

Identifikuoti, išskirti ir analizuoti visuomenės 
ir individų sveikatos poreikius, problemas ir jas 
lemiančius veiksnius, vykdyti visuomenės svei-
katos saugą

3,22 0,76 2,88 0,85

Siūlyti, rengti ir įgyvendinti prevencines pro-
gramas, vertinti jų veiksmingumą 3,22 0,86 2,91 0,97

Vertinti fizinės ir socialinės aplinkos poveikį, 
grėsmes, rizikos veiksnius visuomenės ir atski-
rų jos grupių sveikatai, siūlyti jų kontrolės bū-
dus

3,21 0,80 2,87 0,85

Vertinti visuomenės sveikatos rodiklius 3,20 0,89 2,85 0,98

Kontroliuoti higienos ir darbų saugos rekomen-
dacijų, reikalavimų vykdymą 3,14 0,94 2,71 0,87

Vykdyti neužkrečiamųjų ir užkrečiamųjų ligų 
profilaktiką, prognozę ir kontrolę 3,11 0,94 2,65 0,86

Planuoti, atlikti ir įvertinti gyventojų, aplinkos 
sveikatos ar sveikatos sistemos tyrimus 3,10 0,89 2,89 0,89

Formuoti, koordinuoti, įgyvendinti, vertinti na-
cionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką ir jai 
atstovauti

3,07 0,93 2,69 0,86

 Grįžti į turinį
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Įvertinti ir analizuoti visuomenės, bendruome-
nės ir šeimos sveikatos įtaką visuomenės soci-
alinei raidai

2,95 0,89 2,79 0,84

Vertinti sveikatos priežiūros sistemos kokybę, 
planavimą ir valdymą 2,83 0,99 2,57 0,89

Valdyti šiuolaikinę gyventojų sveikatos tyrimų, 
diagnostikos, laboratorinę įrangą, vertinti tyri-
mų rezultatus

2,60 1,12 2,25 1,03

Paimti, priimti ir ženklinti ėminius, paruoš-
ti mėginius tyrimui, vertinti ėminių ir mėginių 
tinkamumą ištyrimui

2,37 1,18 2,14 1,11

Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

 Grįžti į turinį
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profesinės veiklos lauko tyrimas

5 lentelė. Dailės dalykinių gebėjimų ir įgūdžių svarbos profesinei veiklai ir 
lygio, kurį darbuotojas turėjo pradėjęs dirbti, vertinimas

Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Gebėjimas parengti meno kūrinį viešai ekspo-
nuoti 3,56 0,64 3,27 0,71

Gebėjimas parodyti reikiamą individualiai kū-
rybinei veiklai profesinę kompetenciją 3,48 0,70 3,21 0,74

Gebėjimas pasiekti individualaus meninio sti-
liaus meistriškumą ir charakteringas meninės 
išraiškos formas

3,43 0,75 3,13 0,69

Gebėjimas artikuliuoti ir skleisti savo menines 
idėjas raštu, žodžiu ir vizualiai 3,42 0,83 2,97 0,71

Gebėjimas taikyti konkrečiam meno kūriniui 
tinkamą technologiją 3,38 0,69 3,25 0,70

Gebėjimas diegti technines naujoves ir eksperi-
mentuoti kūryboje 3,38 0,73 3,08 0,80

Gebėjimas inicijuoti, įgyvendinti ir skleisti 
savo menines koncepcijas, pasinaudojant dai-
lės priemonėmis

3,36 0,74 3,04 0,73

Gebėjimas valdyti vizualios raiškos priemones, 
tokias kaip eskizavimas ir kitos technikos 3,35 0,65 3,28 0,62

Gebėjimas sukurti ir pristatyti kūrybinių dar-
bų rinkinį 3,35 0,78 3,01 0,74

Gebėjimas nustatyti individualius kūrybinius 
saviraiškos tikslus ir originaliai juos įgyven-
dinti

3,34 0,79 3,17 0,69

Gebėjimas lavinti naujų technologijų panaudo-
jimo savo meninėje veikloje įgūdžius 3,32 0,77 2,97 0,82

Gebėjimas aiškiai reikšti savo meninę poziciją 
vartojant tinkamą žodyną, išmanyti šiuolaikinę 
kultūros teoriją

3,31 0,70 3,09 0,75

Išmanyti, kaip dirbti profesionaliame šiuolaiki-
nio meno lauke 3,31 0,81 2,77 0,87

Gebėjimas valdyti ir derinti tradicines ir šiuo-
laikines plastinės raiškos priemones, technikas 
ir technologijas

3,30 0,70 3,16 0,66

 Grįžti į turinį



213

profesinės veiklos lauko tyrimas

Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Gebėjimas greta pasirinktos specializacijos kū-
rybiškai reikštis įvairiais meno stiliais, žanrais 
ir formomis

3,27 0,76 3,00 0,75

Gebėjimas profesionaliai valdyti, administruoti 
ir pristatyti savo meninę veiklą 3,25 0,82 2,58 0,93

Išmanyti meno vadybos principus ir teisinę me-
ninės veiklos sistemą (autorystės teisės, paten-
tai ir kt.)

3,20 0,85 2,50 0,96

Gebėjimas sukurti pakankamos apimties rin-
kinį darbų, liudijančių apie meninės išraiškos 
priemonių įvairovę

3,16 0,80 3,03 0,74

Gebėjimas išvystyti individualius meno vertini-
mo kriterijus ir kūrybinio darbo principus 3,13 0,84 3,04 0,76

Gebėjimas įsivertinti savo kūrybą konkrečiame 
kultūriniame ir socialiniame kontekste bei kri-
tiškai analizuoti savo ir kitų kūrybą

3,12 0,78 3,09 0,71

Gebėjimas išreikšti meno kūrinių tikslus, ver-
tybes, reikšmes meno profesionalams ir plačia-
jai auditorijai

3,11 0,88 2,72 0,75

Gebėjimas savo kūrybine veikla ir meniniais 
tyrimais plėtoti technologines inovacijas 3,05 0,88 2,66 1,01

Gebėjimas sieti garsius ir įtakingus meno kū-
rinius su jų istoriniu ir kultūriniu kontekstais ir 
kritiškai juos vertinti

3,03 0,83 2,92 0,70

Gebėjimas taikyti tradicinę ir šiuolaikinę tyri-
mo metodologiją įgyvendinant savo meninius 
tyrimo projektus

3,02 0,86 2,76 0,79

Gebėjimas perteikti jaunesniems kolegoms 
savo žinias apie sveikatos ir saugumo reikala-
vimus

3,00 0,97 2,57 0,99

Gebėjimas pritaikyti žinias apie sveikatos ir 
saugumo reikalavimus, susijusius su konkrečia 
menine veikla

2,99 0,90 2,66 0,96

 Grįžti į turinį
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6 lentelė. muzikos dalykinių gebėjimų ir įgūdžių svarbos profesinei veiklai ir 
lygio, kurį darbuotojas turėjo pradėjęs dirbti, vertinimas

Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Gebėjimas valdyti meninės raiškos ir atlikimo 
technikos įgūdžius 3,70 0,50 3,29 0,77

Gebėjimas profesionaliai atlikti skirtingų stilių, 
žanrų ir formų muziką 3,67 0,59 3,24 0,75

Išmanyti skirtingų stilių, žanrų ir formų muzi-
kos interpretacijos tradicijas 3,65 0,64 3,23 0,87

Gebėjimas valdyti kūną ir emocijas scenoje 3,61 0,63 3,24 0,84

Gebėjimas analizuoti, kritiškai vertinti ir sava-
rankiškai valdyti individualius meninius įgū-
džius

3,58 0,55 3,23 0,76

Gebėjimas pasirinkti ir taikyti efektyviausią re-
petavimo ir muzikos atlikimo techniką 3,57 0,56 3,24 0,73

Išmanyti muzikos kalbą (muzikos teoriją, ana-
lizę, harmoniją, polifoniją), komponavimo 
techniką

3,56 0,64 3,34 0,70

Gebėjimas sudaryti ir įgyvendinti koncertines 
programas 3,55 0,67 3,20 0,86

Gebėjimas viešai atlikti repertuarą įvairiuo-
se kultūriniuose ir socialiniuose kontekstuose, 
plėtoti viešų pasirodymų patirtį

3,55 0,63 3,28 0,78

Atlikimo meistriškumo standartų išmanymas ir 
gebėjimas perteikti savitą meninę koncepciją 3,52 0,58 3,13 0,77

Gebėjimas plėtoti originalią meninę saviraišką 3,52 0,58 3,11 0,86

Gebėjimas efektyviai taikyti teorines žinias (mu-
zikinės klausos galimybių ir muzikinio repertua-
ro išmanymo) muzikos atlikimo praktikoje

3,51 0,61 3,20 0,78

Gebėjimas pasirinkti ir profesionaliai taikyti 
įvairias menines muzikos atlikimo formas 3,49 0,54 3,08 0,82

Gebėjimas aktyviai dalyvauti plėtojant muziki-
nę kultūrą 3,48 0,64 3,13 0,93

Gebėjimas profesionaliai ir meniškai atlikti 
solo repertuarą, groti įvairiuose ansambliuose 3,44 0,77 3,47 0,59

 Grįžti į turinį
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Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Gebėjimas susikurti darbo ir meninės veiklos 
galimybes 3,44 0,67 2,89 0,85

Gebėjimas bendradarbiauti su kitų sričių me-
nininkais 3,39 0,65 3,06 0,89

Gebėjimas kaupti platų pagrindinio instrumen-
to (balso) ir ansamblinės muzikos repertuarą 
nuo ankstyvosios iki šiuolaikinės muzikos

3,37 0,68 3,18 0,80

Gebėjimas kurti, reikšti ir perteikti muzikines 
idėjas įvairiuose visuomeniniuose ir sociali-
niuose kontekstuose

3,37 0,61 2,94 0,93

Gebėjimas analizuoti ir kritiškai įvertinti kū-
rybinius procesus, jų reikšmę šiuolaikiniame 
kultūriniame kontekste ir muzikos, kaip kultū-
ros dalies, kintančias sferas (kūrimą, platinimą, 
vartojimą ir suvokimą)

3,28 0,71 3,10 0,70

Išmanyti muzikos istoriją ir kontekstus 3,22 0,70 3,14 0,70

Gebėjimas suprasti teorinių ir praktinių studijų 
tarpusavio ryšius 3,21 0,73 2,96 0,83

Išmanyti muzikos atlikėjo veiklos nacionalinį ir 
tarptautinį kontekstus 3,20 0,67 2,98 0,85

Gebėjimas naudotis naujomis technologijomis 
muzikos mokymosi ir tyrinėjimo procesuose 3,20 0,67 2,76 1,04

Gebėjimas suprasti nekenksmingų sveikatai 
muzikavimo įgūdžių ir geros savijautos svarbą 
visose praktinės muzikinės veiklos srityse

3,18 0,77 2,88 1,01

Gebėjimas perteikti menines idėjas ir meninę 
praktiką raštu, žodžiu ir vizualiai (kur pritaikoma) 3,13 0,75 2,75 0,94

Gebėjimas įvertinti skirtingų muzikos vartoto-
jų poreikius ir pasirinkti efektyviausius komu-
nikacijos būdus ir formas

3,12 0,70 2,95 0,88

Gebėjimas naudotis naujomis technologijomis vys-
tant naujas meninės išraiškos formas (kur pritaikoma) 3,09 0,77 2,66 1,01

Išmanyti meninės veiklos vadybos principus ir 
sistemą, teisinius meninės praktikos klausimus 
(autorinės teisės, patentai ir pan.)

3,06 0,76 2,44 0,90

Gebėjimas kurti įvairias koncepcijas, susijusias 
su muzikos kūrimu ir suvokimu 2,94 0,78 2,56 0,94

 Grįžti į turinį
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7 lentelė. socialinio darbo dalykinių gebėjimų ir įgūdžių svarbos profesinei 
veiklai ir lygio, kurį darbuotojas turėjo pradėjęs dirbti, vertinimas

Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Gebėjimas užmegzti ir palaikyti abipusio pasi-
tikėjimo santykį su klientu (kliento sistema) 3,81 0,42 3,18 0,71

Gebėjimas bendrauti su klientu (kliento siste-
ma) jo suvokimo lygmeniu 3,76 0,43 3,17 0,6

Gebėjimas darbe su klientu (kliento sistema) 
vadovautis tinkama vertybine laikysena (socia-
linio darbuotojo etika)

3,76 0,43 3,14 0,91

Gebėjimas įsigilinti į konkrečios klientų grupės 
poreikių ypatumus ir jais vadovaujantis teik-
ti pagalbą

3,73 0,45 3,09 0,59

Gebėjimas atsakingai apsieiti su kliento (klien-
to sistemos) konfidencialia informacija 3,64 0,56 3,14 0,91

Gebėjimas darbe su klientu (kliento sistema) 
mobilizuoti reikiamus išteklius – kliento aplin-
kos, kitų specialistų, organizacijų, bendruome-
nės ir pan.

3,63 0,51 2,87 0,87

Gebėjimas apsieiti su ypatingomis agresijos 
formomis bei konfliktais 3,63 0,54 2,77 0,78

Įvairių socialinio darbo su klientais metodų iš-
manymas ir gebėjimas juos taikyti 3,59 0,55 2,95 0,74

Gebėjimas nustatyti kliento (kliento sistemos) 
poreikius ir vystyti pagalbos strategiją ir proce-
są taip, kad klientas (kliento sistema) būtų įga-
linamas savarankiškam gyvenimui

3,58 0,55 2,89 0,68

Gebėjimas dirbti kartu su kitų profesijų atsto-
vais tarpdalykinėje aplinkoje 3,55 0,52 2,99 0,72

Gebėjimas konsultuoti klientą (kliento siste-
mą), vadovaujantis tinkamomis konsultacinė-
mis koncepcijomis ir technikomis

3,5 0,67 2,82 0,89

Gebėjimas veiksmingai atstovauti socialinės pa-
galbos klientų ar jų grupių teisėms ir interesams 3,47 0,63 2,84 0,8

Gebėjimas taikyti valstybės socialinės pagal-
bos, kitą susijusią teisinę bazę ir ja naudotis or-
ganizuojant pagalbą

3,45 0,64 2,77 0,79

 Grįžti į turinį
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Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Gebėjimas atpažinti kliento (kliento sistemos) 
teisių pažeidimus ir veiksmingai juos šalinti 3,44 0,52 2,9 0,63

Gebėjimas reflektuoti ir vertinti savo darbo su 
klientu (kliento sistema) procesą 3,44 0,54 2,97 0,7

Gebėjimas naudotis vidiniais ir išoriniais žmo-
giškaisiais, finansiniais ir kitais ištekliais, sie-
kiant organizuoti ir tobulinti socialinę pagalbą

3,43 0,54 2,95 0,72

Gebėjimas vertinti socialinės pagalbos kokybę 
ir ją tobulinti 3,38 0,63 2,84 0,84

Gebėjimas dokumentuoti pagalbos klientui 
(kliento sistemai) procesus 3,37 0,58 2,9 0,77

Žmogaus teises reglamentuojančių dokumen-
tų išmanymas ir gebėjimas jais vadovautis savo 
praktikoje

3,34 0,65 2,83 0,77

Gebėjimas inicijuoti ir įgyvendinti socialinių 
problemų prevencijos programas 3,33 0,75 2,65 0,8

Gebėjimas nustatyti savo profesinės veiklos to-
bulinimo poreikį ir jį tenkinti, atsiliepiant į ak-
tualias profesijos tendencijas ir laikantis moky-
mosi visą gyvenimą principo

3,3 0,72 2,79 0,74

Gebėjimas įžvelgti (bendruomenės, visuome-
nės) socialinės pagalbos poreikį ir gebėti siūlyti 
veiksmingas pagalbos strategijas, vadovaujan-
tis darnios raidos principais

3,29 0,8 2,74 0,8

Gebėjimas telkti vietos bendruomenę bei įga-
linti ją pagalbos veiklai 3,29 0,71 2,86 0,92

Gebėjimas kurti ir plėtoti inovatyvias sociali-
nės pagalbos strategijas 3,25 0,61 2,69 0,75

Gebėjimas analizuoti socialines problemas, pa-
sitelkiant socialinio darbo teorijas, tyrimų duo-
menis ir tarpdalykinį požiūrį

3,24 0,71 2,84 0,77

Gebėjimas suvokti ir analizuoti (pasitelkiant 
teorijas) visuomenėje vykstančius socialinius 
procesus ir numatyti jų įtaką socialinės pagal-
bos sričiai

3,23 0,72 2,8 0,77

 Grįžti į turinį
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Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Gebėjimas kritiškai reflektuoti socialinio dar-
bo profesijos etikos standartus, teisinę sistemą, 
vaidmenį visuomenėje

3,2 0,65 2,77 0,81

Gebėjimas reflektuoti savo profesinę veiklą, 
pasitelkiant teorinį žinojimą bei kolegialaus 
konsultavimosi galimybes

3,18 0,67 2,8 0,83

Gebėjimas vadovauti socialinių padėjėjų ir sa-
vanorių veiklai 3,16 0,72 2,7 0,87

Gebėjimas inicijuoti ir plėtoti savigalbos gru-
pių ir judėjimų veiklą 3,16 0,77 2,67 0,75

Valstybės socialinės pagalbos administravimo 
aparato – institucijų atsakomybės, kompeten-
cijų ribų, pavaldumo ryšių, bendradarbiavimo 
tinklų ir pan. – išmanymas

3,15 0,69 2,64 0,76

Gebėjimas profesionaliai paremti iniciatyvas ir 
judėjimus, siekiančius mažinti socialinę atskir-
tį ir diskriminaciją bei užtikrinančius sociali-
nį teisingumą

3,09 0,79 2,63 0,85

Gebėjimas veiksmingai dalyvauti profesinėse ir 
tarpprofesinėse diskusijose, plėtojant socialinio 
darbo profesiją

3,01 0,7 2,71 0,88

Gebėjimas atlikti taikomąjį arba mokslinį soci-
alinį tyrimą ir panaudoti tyrimo rezultatus soci-
alinio darbo veikloje

2,94 0,84 2,75 0,87

Gebėjimas kritiškai analizuoti socialinę politiką 
ir daryti jai poveikį 2,92 0,79 2,42 0,85

Gebėjimas taikyti Europos Sąjungos ir kitų 
tarptautinių institucijų socialinės apsaugos tei-
sinę bazę

2,84 0,8 2,29 0,86

Gebėjimas tinkamai viešinti ir publikuo-
ti mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos re-
zultatus

2,75 0,9 2,44 0,95

Socialinio darbo profesijos istorinės raidos iš-
manymas ir gebėjimas kritiškai reflektuoti ak-
tualias profesijos tendencijas

2,72 0,81 2,65 0,9

 Grįžti į turinį



219

profesinės veiklos lauko tyrimas

8 lentelė. chemijos dalykinių gebėjimų ir įgūdžių svarbos profesinei veiklai ir 
lygio, kurį darbuotojas turėjo pradėjęs dirbti, vertinimas

Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis 

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Geras darbų saugos cheminėse laboratorijose 
žinojimas ir gebėjimas taikyti šias žinias dar-
bo metu

3,59 0,62 3,03 0,76

Gebėjimas naudotis laboratorijų įranga ir prie-
taisais, juos prižiūrėti 3,57 0,66 3,01 0,80

Gebėjimas savarankiškai atlikti standartines 
cheminių medžiagų sintezes ir analizes 3,51 0,70 2,99 0,72

Gebėjimas taikyti chemijos žinias ir supratimą 
sprendžiant kiekybines ir kokybines žinomo 
pobūdžio problemas

3,50 0,54 3,03 0,58

Gebėjimas taikyti chemijos žinias ir supratimą 
sprendžiant kiekybines ir kokybines nežinomo 
(naujo) pobūdžio problemas

3,50 0,72 2,95 0,78

Gebėjimas tinkamai vartoti chemijos termino-
logiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus 3,49 0,59 3,07 0,64

Gebėjimas pateikti esminių chemijos faktų, są-
vokų, principų ir teorijų žinias 3,49 0,64 3,20 0,60

Gebėjimas atlikti taikomuosius chemijos tyri-
mus pagal nustatytus standartus 3,44 0,67 2,95 0,77

Nuodugniai (išsamiai) išmanyti specializaci-
jos sritį 3,43 0,59 3,03 0,67

Gebėjimas taikyti cheminės informacijos ir re-
zultatų skaičiavimo ir apdorojimo įgūdžius, in-
terpretuoti cheminių eksperimentų duomenis

3,41 0,71 3,02 0,71

Gebėjimas organizuoti ir užtikrinti saugų dar-
bą (chemijos įmonėse) pagal darbo saugos rei-
kalavimus

3,40 0,74 2,95 0,74

Gebėjimas taikyti kitų dalykų žinias spren-
džiant chemijos teorines ir praktines problemas 3,34 0,62 3,05 0,58

Gebėjimas savarankiškai atlikti sudėtingas che-
minių medžiagų sintezes ir analizes 3,32 0,79 2,87 0,75

Gebėjimas spręsti kiekybinius ir kokybinius 
chemijos uždavinius 3,31 0,72 2,99 0,64

 Grįžti į turinį
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Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Gebėjimo svarba 
darbuotojo profe-

sinei veiklai įmonė-
je / įstaigoje

Gebėjimo lygis, kurį 
darbuotojas turėjo 

pradėjęs dirbti įmo-
nėje / įstaigoje

vidur-
kis 

Standar-
tinis nuo-

krypis

vidur-
kis

Standar-
tinis nuo-

krypis

Gebėjimas valdyti cheminį procesą, analizuoti 
cheminio proceso techninę dokumentaciją 3,31 0,81 2,87 0,79

Gebėjimas planuoti ir atlikti cheminius ekspe-
rimentus 3,25 0,74 2,92 0,69

Gebėjimas kontroliuoti cheminių medžiagų ko-
kybę 3,23 0,81 2,84 0,79

Gebėjimas tirti ir įvertinti medžiagos chemines 
savybes, proceso metu vykstančius pokyčius, 
sistemingai ir patikimai juos fiksuoti ir doku-
mentuoti

3,22 0,79 2,88 0,69

Naujausių chemijos mokslo pasiekimų, idėjų, 
principų ir teorijų išmanymas, jų kritiškas ver-
tinimas bei taikymas savo mokslinėje veikloje

3,19 0,75 2,96 0,72

Gebėjimas organizuoti cheminių medžiagų 
tvarkymą 3,15 0,88 2,88 0,86

Chemijos įmonių ir įrenginių bandymo bei 
kontrolės normų išmanymas, gebėjimas jas tai-
kyti 

3,13 0,90 2,63 0,80

Gebėjimas planuoti ir atlikti chemijos moksli-
nius tiriamuosius darbus 3,11 0,84 2,92 0,73

Gebėjimas atpažinti ir analizuoti naujas chemi-
jos problemas bei planuoti jų sprendimo stra-
tegijas

3,08 0,79 2,79 0,64

Gebėjimas pristatyti chemijos mokslinio darbo 
(tyrimo) rezultatus raštu ir žodžiu 3,01 0,88 2,95 0,68

Gebėjimas dalyvauti projektuojant ir prižiūrint 
chemijos įmones bei įrenginių statybas, paleidi-
mą, veikimą ir remontą

2,90 1,03 2,46 0,92

Gebėjimas tobulinti bei išrasti naujas chemi-
nes medžiagas 2,87 0,95 2,53 0,85

Gebėjimas rengti ir taikyti chemijos metodinę 
medžiagą ir priemones 2,85 0,94 2,74 0,91

Gebėjimas mokyti chemijos dalyko bendrojo 
lavinimo mokyklose 2,48 1,18 2,71 0,99

 Grįžti į turinį
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summary

The aim of the book is twofold: first, to reveal the search of the adequate 
methodology of the research in the field of professional activities; second, to 
present the results of the empirical research. The research was accomplished in the 
framework of the project “Preparation of the National Concept of the European 
Credit Transfer and Accumulation System (ECTS): Credit Harmonization and 
Development and Introduction of Methods of Learning Achievement-Based 
Educational Programmes”. The project was aimed at an elaboration of the 
methodology of implementing the new credit concept and at achieving a higher 
level of integration of the Lithuanian higher education institutions in the European 
higher education area. Tuning and ECTS make educational programmes of higher 
education institutions compatible and comparable. 

The ECTS approach includes the identification of the subject specific and 
generic competencies of the field of professional activities and comprises an 
integrative analyses of the occupational fields of the graduates of the programmes of 
eight study areas (English Philology, Social Work, Informatics, Chemistry, Public 
Health, Medicine, Arts and Music). The experts used the lists of the competencies 
for the development of strategic documents of the national concept of ECTS and 
the methodology for its implementation, as well as for the elaboration of the demo 
versions of the curricula based on ECTS and Tuning approaches.

According to the primary plan, analysis of the occupational fields should 
have assisted the curriculum developers in identifying subject specific and generic 
competences, shifting from the traditionally oriented methodology focused on 
knowledge and content towards student centred TUNING methodology focused 
on competences, and in improving the quality of the monitoring of occupational 
activities of the graduates. It was projected that data collected would facilitate the 
dialog between higher education institutions (HEIs) (academicians and curriculum 
developers, students) and representatives of the occupational field (employers, 
graduates) on the topic of the development of the competences. 

The first three chapters of the book present an elaboration of the methodology 
of the research of the field of professional activities that is based on the sociology 
of Pierre Bourdieu. In the first chapter, this methodology is considered from the 
viewpoint of the development of the sociology of professions. The analysis of 
different stages of the development of sociology of professions reveals how the 
typological and functionalistic concepts of the profession and research of the 
professionalization of occupations turn into the interpretations of professional 
powers. The conceptual tools of P. Bourdieu’s sociology (field, habitus and capital) 
that are at length discussed in the second chapter contribute to the investigation of 
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professions as professional powers.
The third chapter of the book deals with this shift of the approach that 

coincides with the research experience of the team of researchers. The authors 
of the book started the occupational research in the framework of the programme 
of the Lithuanian National System of Qualifications (LNSQ) that was based inter 
alia on the premises of structuralism or even realism. The structural methodology 
is reminiscent of the classical approach of Ferdinand de Saussure that is based 
on the distinctions of langue and parole and synchronic and diachronic modes 
of existence. The LNSQ approach foresees the ideal and synchronic models of 
competencies that could be disclosed by the researchers of the world of professional 
activities. According to P. Bourdieu “Those who treat language as an object of 
analysis rather to use it to think and to speak with are led to constitute language 
as logos, in opposition to praxis, as a “dead letter” without practical purpose or 
no purpose other than that of being interpreted, in the manner of work of art. [...] 
This scholarly bracketing neutralizes the functions implied in ordinary usage of 
language” (Bourdieu, Wacquant 1992: 141).

The fourth chapter of the book discusses how under the influence of social 
praxeology the research of the world of professional activities transforms into 
the research of the field of the professional activities. From the viewpoint of 
social praxeology the different fields of professional activities include different 
professional practices and competencies that depend on the position in the field 
(professional habitus). According to social praxeology or socioanalysis the analysis 
of the field of the professional activities is based on the recognition and reflection 
of existing professional practices or professional habitus. Therefore the key role 
in the analysis of the professional field is played by specially trained researchers 
representing different study programmes. Social praxeology reveals the following 
two specific and irreducible fields that are competing for the authority to define the 
competencies: occupational and higher education fields. 

The following part of the book introduces results of empirical research on the 
field of professional activities that was conducted in the frame of the ECTS project. 
The main purpose of the research was to find out how employers and graduates 
of the study programmes of eight subject areas evaluate the subject specific and 
generic competences that are used as a basis for design of curricula of HEIs. Taking 
into consideration the existing variety of the definitions of the competence’s term, 
it is important to indicate that the ECTS project used the definition of competence 
provided by Tuning methodology: “competences and skills are understood as 
including knowing and understanding (theoretical knowledge of an academic 
field, the capacity to know and understand), knowing how to act (practical and 
operational application of knowledge to certain situations), knowing how to be 
(values as an integral element of the way of perceiving and living with others 

 Grįžti į turinį



223

profesinės veiklos lauko tyrimas

and in a social context). Competences represent a combination of attributes (with 
respect to knowledge and its application, attitudes, skills and responsibilities) that 
describe the level or degree to which a person is capable of performing them“ 
(Tuning 2003: 68). There are two types of competences: competences which are 
subject-area related, „they are intimately related to specific knowledge of a field of 
study [...] these give identity and consistency to the particular degree programme“ 
and generic competences „which could be general to any degree“ (ibid).

The most difficult task in the preparatory stage of the empirical research 
was to identify lists of subject specific competences of eight study areas. The 
procedure discussed in the fifth chapter consisted of three phases. In the first 
phase, the research team identified documents from the fields of education and 
professional activity which contained relevant information for development of the 
lists of competences. In the second phase, the primary lists of competences were 
developed on the basis of the document analysis. Finally, researchers from study 
programmes (representatives of different study areas in the research team) held 
discussions, including consultations with the Tuning experts from foreign HEIs in 
order to review and finalize the lists of subject specific competences. With regard 
to generic competences, it was decided to use the same list for all subject areas 
offered in Tuning methodology. It is important to emphasize that identification of 
the lists of competences cannot be considered a part of the research on professional 
activities of the graduates of subject areas. The fifth chapter demonstrates that the 
list of the competences is primarily the product of the field of education.

The empirical research of professional activities of graduates of study 
programmes of eight subject areas was implemented while triangulating the 
following quantitative and qualitative research methods: surveys of employers, 
focus groups with graduates and qualitative interviews with employers. The sixth 
chapter of the book provides detailed information about the research methods 
applied in the ECTS project. Surveys of eight independent samples of employers 
of graduates of each subject area were conducted. Questionnaires were constructed 
to measure employers’ assessment of the following matters: general employee’s 
qualification acquired at higher education institution; importance of each listed 
subject specific and generic competence to the employee’s professional career 
at the company/institution; the level the competence possessed by the employee 
when starting his/her work at the company/institution. The main outcomes of the 
surveys were the lists of subject specific competences validated by the employers. 
The results of the surveys were complemented with the material from the focus 
groups with graduates of the study programmes that were to be redesigned in the 
ECTS project. The questioning route included questions on subjective perception 
of graduates of their preparation for the professional activity, work, competences 
developed at the work place, competences that the employees (young specialists) 
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lack, suggestions for the improvement (development) of the study programmes 
and consideration of the lists of subject specific and generic competences as well as 
discussion of the results of the surveys of employers. Finally a series of qualitative 
interviews with employers were conducted, aiming at a better understanding of 
the results of the quantitative research of employers and discussing the results 
of the focus groups of graduates. The qualitative part of the research enabled 
the research team to complement surveys’ data, convey the perspective of 
graduates, reveal interpretations of employers of the research results and discuss 
recommendations for the programmes’ improvement. When working on this book, 
two focus groups were organized with the researchers from the study programmes 
(representatives of different subject areas) in order to find out to what extent the 
data of the professional activity research has contributed to the development of 
methodologies of curricula design for subject areas. 

Chapters seven and eight present results of the surveys’ data analysis of 
subject specific and generic competences. The research shows that the lists of 
subject specific and generic competences receive an approval in the field of 
professional activities. Comparison of the evaluations of the importance and 
level of achievement of competences by employers and graduates reveal that the 
first is evaluated more positively than the level of achievement, indicating that 
neither employers nor graduates are very satisfied with the level of preparation 
for professional activity in HEIs. Since the same list of generic competences 
was used in all eight surveys of employers it gave the possibility to compare 
evaluations by the subject areas. Although the very term “generic” indicates that 
these competences are common across different fields of study, research data 
show that ranking of the competences could differ by the subject area: e.g. in 
the field of arts and music, creativity is rated as more important than in the other 
fields; representatives of the social work, English philology, public health tend to 
emphasize interpersonal communication skills, etc. On the other hand, employers 
of graduates of different subject areas show a very high consensus on importance 
of such generic competences that could be described as competences of a “good 
employee”: concern for quality, capacity for applying knowledge in practice, 
problem solving, will to succeed, decision-making, ability to work autonomously, 
capacity for organisation and planning. Data of qualitative research provided with 
a new dimension for consideration of the lists of the competences: it revealed 
different language registers used by the representatives of the field of professional 
activity and the academics when discussing the competences, which is significant 
in understanding the role of the employers and graduates in development of the 
lists of the competences used for curricular design.

In the ninth chapter of the book, an attempt is made to reflect upon possibilities 
to use the research data of the field of professional activities for identification of 
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the competences in relation to the first and second study cycle. It has to be admitted 
that the research does not reveal significant differences between the importance of 
the competences for professional activity of graduates of professional bachelor, 
bachelor and master programmes. Two explanations could be offered for this. On 
the one hand, the methodology of the research was not calibrated to capture these 
kinds of differences. Many subject specific and generic competences are common 
for different study cycles; however the learning outcomes differ for each cycle 
and the research was not aimed at evaluating the lists of learning outcomes. One 
the other hand, data of qualitative research demonstrate that differences between 
programmes of the first and the second cycles are not clear both for the employers 
and the graduates. Despite the different qualifications of the employees they are 
assigned the same work tasks. Regarding acceptance of two study cycles and 
corresponding differentiation of qualifications in field of professional activities, 
the research results indicate a huge work ahead in the areas of improvement of 
study quality and communication between HEIs and stake holders (employers and 
graduates).

Chapter ten focuses on a general evaluation of preparation for the professional 
activity in higher education institutions by the employers and graduates. In general, 
the research data show that the majority of the employers and the graduates 
evaluate it as “good”. On the other hand, the part of those who find preparation 
for the professional activity by HEIs “very good” is quite small. In qualitative 
research, the employers and graduates gave extensive comments on problems 
related to study process at HEIs, e.g. poor material basis of HEIs, problems related 
to quality of work of the teaching staff, lack of motivation by students, etc. Weak 
abilities of graduates to apply knowledge in practice and lack of practical skills 
were the most often mentioned shortcomings of educational programmes. The 
authors of the book leave the question open: to what extent can HEIs satisfy such 
needs of employers and graduates? 

Finally, in the concluding chapter of the book, the authors invite to discuss 
relations between fields of higher education and professional activity. The data 
of the research show that if study programmes were designed only according to 
the needs of employers or graduates’ employability, a considerable part of the 
competences related to academic activity and socio-political values important 
for the development of a democratic society would be left in the margins. The 
research of professional activity should not be seen as a tool to legitimate the list 
of the competences by field of professional activity as dominating in regard to 
academic field. The authors of the book tend to emphasize that these two fields are 
autonomous and research of the field of professional activities is firstly considered 
as a tool for dialogue.
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