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Įvadas 

1. Tyrimo problema 
 

Kaip pakilti pridėtinės vertės grandinėje? – tai pagrindinė problema, su kuria susiduria Lietuvos 

inžinerinė pramonė šiuo metu. Problemos sprendimas priklauso nuo gebėjimų įveikti trumpalaikius ir 

ilgalaikius iššūkius:  

(1) Trumpuoju laikotarpiu aktualūs gebėjimai įveikti apribojimus, varžančius šiuo metu įmonių 

taikomų konkurencinių strategijų įgyvendinimą ar keliančių grėsmę įmonių pelningai 

veiklai netolimoje ateityje. Svarbiausi apribojimai apima: tinkamas kompetencijas turinčios 

darbo jėgos stoką, inovacijų paramos sistemos stoką, poreikį toliau modernizuoti gamybą, 

plėsti esamų produktų rinkas bei valdyti rizikas, susijusias su materialinių išteklių (žaliavų, 

kapitalo ir kt.) kainų augimu, reguliavimo apribojimus.   

(2) Ilgalaikėje perspektyvoje inžinerinės pramonės konkurencingumas priklauso nuo gebėjimų 

identifikuoti naujas galimybes ir atitinkamai keisti konkurencines strategijas pereinant į 

kokybiškai naują pridėtinės vertės kūrimo grandinės lygmenį (žr. 1 pav.). Tai apima tris 

strategijų rinkinius: a) naujų produktų kūrimą; b) savo prekės ženklo vystymą; c) našesnių 

gamybos technologijų ir vadybinių inovacijų taikymą.  

Pav. 1: Kaip padidinti pramonės sukuriamą pridėtinę vertę? 

Šaltinis: Estonian development fund, 2009 

 

Šia studija tiriamas tik vienas iš svarbiausių veiksnių – tinkamas kompetencijas turinčios darbo 

jėgos prieinamumas Lietuvos inžinerinėje pramonėje.  Kiti veiksniai (pavyzdžiui, kokybiškas paklausos 

pokytis, paklausos, technologinė kaita, technologinių inovacinių paslaugų prieinamumas, platesnė 

integracija į tarptautinę pridėtinės vertės grandinę ir gebėjimai suformuoti klasterius su vietos 

įmonėmis, gamybos veiksnių kaštai, konkurencinės aplinkos ir kt.) laikomi egzogeniniais ir detaliai 

nenagrinėjami. 
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Kvalifikacija 

„Kvalifikacijos“, „įgūdžiai“, „gebėjimai“ ir „kompetencija“ yra plačiai naudojamos sąvokos 

apibūdinant darbo jėgos savybes. Nors šios sąvokos yra glaudžiai susijusios, konceptualių „ribų“ 

apibrėžimas yra naudingas nustatyti, ką tiksliai ši studija įvertina. Kompetencijas sudaro gebėjimai ir 

asmeninės vertybės, o gebėjimus sudaro žinios ir įgūdžiai; kvalifikacijos apima gebėjimus, įgūdžius ir 

žinias (žr. 2 pav.): 

 Kompetencijos (angl. „competences“) apima dirbančiųjų gebėjimus, asmenines savybes, 

vertybes ir elgseną – visas 

savybes, leidžiančias atskirti 

prastus ir gerus darbuotojus, 

kurie sukuria didelę pridėtinę 

vertę įmonėje1. 

Kompetencijos yra plačiausia 

iš trijų nagrinėjamų sąvokų.  

 Gebėjimai (angl. „skills“) 

apima žinias ir įgūdžius, kurių 

reikia, norint kokybiškai atlikti 

darbą. Jie apima fizikinius ir 

kognityvinius veiksnius2. 

 Kvalifikacijos (angl. 

„qualification“) apima 

formaliai apibrėžtus švietimo 

ir mokymų rezultatus ir 

siejamos su reikalavimais tęsti 

studijas arba užimti pareigas3. 

Tai – formalus pripažinimas, kad asmens žinios ir gabumai atitinka standartus (pavyzdžiui, 

diplomą, licenziją). 

 

2. Tyrimo tikslas ir taikyti metodai 
 

Šioje studijoje siekiama atsakyti į klausimą: kiek ir kokias kompetencijas turinčių inžinierių reikia ir 

reikės Lietuvos inžinerinei pramonei. Studiją sudaro 5 dalys. Jų uždaviniai ir taikomi metodai 

pateikiami 1 lentelėje žemiau. 

Lent. 1: Studijos struktūra bei taikomi metodai 

 Pavadinimas Uždaviniai Metodai 

1 dalis Inžinerinės pramonės 

specialistų pasiūlos ir 

paklausos detalios kiekybinės 

prognozės iki 2025 

 Kiekybiškai įvertinti specialistų paklausos 

apimtis 2000 – 2025 m. Lietuvos 

mechanikos inžinerijos, elektronikos, 

elektros sistemų ir instrumentų bei metalo 

gaminių sektoriuose; 

 Kiekybiškai įvertinti paklausos įverčius 

pagal išsilavinimo lygį, profesijų grupes; 

 Kiekybiškai įvertinti darbuotojų poreikį, kuris 

kyla siekiant pakeisti sektorių paliekančius 

darbuotojus (dėl migracijos, išėjimo į 

pensiją, ligos); 

 Palyginti Lietuvos paklausos įverčius su 

 Kiekybinė duomenų 

analizė 

                                                             
1 Spencer, Lyle M., Signe M. Spencer, 1993 
2 Winterton, Delamare – Le Deist, Stringfellow, 2005 
3 Tessaring, 2004 

Pav. 2: Kompetencijų, gebėjimų ir kvalifikacijos sąvokų medis 

Šaltinis: paruošė autoriai 

Kompetencijos

Asmeninių vertybių 
sistema, asmeninis 
elgsenos modelis

Gebėjimai

ĮgūdžiaiŽinios, žinių taikymo 
modeliai
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Latvijos ir Estijos prognozėmis; 

 Kiekybiškai įvertinti darbuotojų pasiūlą 

2000 – 2025 m. Lietuvoje bendrai ir pagal 

išsilavinimo lygius bei profesijų grupes; 

 Palyginti Lietuvos pasiūlos įverčius su 

Latvijos ir Estijos prognozėmis. 

 

2 dalis Mechanikos inžinerijos, 

pramonės inžinerijos ir 

elektronikos bei elektros 

inžinerijos specialistų kritinių 

kompetencijų analizė 

 Įvertinti kritinių kompetencijų paklausą 

inžinerinėje pramonėje darbdavių požiūriu; 

 Įvertinti kritinių kompetencijų pasiūlą 

inžinerinėje pramonėje darbdavių požiūriu. 

 

 Pusiau struktūruoti 

interviu su įmonių 

vadovais 

3 dalis Inžinerijos kompetencijų 

ugdymo aukštosiose 

mokyklose analizė 

 Įvertinti, ar studijų programų rengimo 

procesas sudaro prielaidas studijų kokybei; 

 Įvertinti studijų programų įgyvendinimą (ir 

jų kokybę) ribojančius veiksnius, žvelgiant 

aukštųjų mokyklų atstovų akimis; 

 Įvertinti, kokiu mastu aukštosiose 

mokyklose ugdomos darbdavių 

identifikuotos kritinės kompetencijos.  

 

 Studijų programų 

rengimą ir įgyvendinimą 

reglamentuojančių 

dokumentų analizė; 

 Išorinio studijų kokybės 

vertinimo išvadų 

analizė; 

 Pusiau struktūruoti 

interviu su aukštųjų 

mokyklų ir SKVC 

atstovais.  

 

4 dalis Kritinių kompetencijų kaitos 

trajektorijų per artėjančius 10 

metų vertinimas 

 

 Įvertinti kritinių kompetencijų paklausą 

inžinerinėje pramonėje po 10 metų. 

 Pusiau struktūruoti 

interviu su įmonių 

vadovais 

5 dalis Specialistų ir kompetencijų 

poreikio stebėsenos įrankių 

Lietuvoje bei kitose Europos 

valstybėse apžvalga 

 Įvertinti užsienių šalių patirtis taikant 

Specialistų ir kompetencijų poreikio 

stebėsenos įrankius; 

 Įvertinti Lietuvos patirtį taikant Specialistų ir 

kompetencijų poreikio stebėsenos įrankius. 

 

 Antrinių šaltinių meta–

analizė 

Šaltinis: paruošė autoriai 
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1. Inžinerinės pramonės specialistų pasiūlos ir paklausos detalios kiekybinės 
prognozės iki 2025  

1.1 Metodologija 
Šioje dalyje siekiama nustatyti Lietuvos inžinerinės pramonės specialistų pasiūlą ir paklausą iki 

2025 metų. Tyrimo duomenys remiasi CEDEFOP ekonometrinio modelio įverčiais. Tyrimo objektas yra 

užimtumas Lietuvos inžinerinėje pramonėje. Užimtumas4 apima visus užimtus gyventojus, t.y. 15 metų 

ir vyresnius asmenis, dirbančius bet kokį darbą, gaunančius už jį darbo užmokestį pinigais ar natūra 

arba turinčius pajamų ar pelno. Lietuvos inžinerinę pramonę sudaro keturi ūkio sektoriai: 

1. mechanikos inžinerijos sektorius, kuris apima mašinų ir įrenginių gamybą ir apytiksliai atitinka 

NACE rev. 2 28; 

2. elektronikos sektorius, kuris apima biuro įrenginių, kompiuterių, radijo imtuvų, televizorių bei 

komunikacijų įrangos gamybą bei apytiksliai atitinka NACE rev. 2 26; 

3. elektros prietaisų sektorius, kuris apima elektros įrangos bei elektros, medicinos, optikos, 

įvairių matavimų prietaisų gamybą ir apytiksliai atitinka NACE rev. 2 27; 

4. metalo gaminių sektorius, kuris apima surinktų metalo produktų gamybą įskaitant 

konstrukcinių metalo gaminių gamybą, katilus, metalo konteinerius ir garo generatorius, 

radiatorius ir katilus, metalo dangą, ir kitų metalo produktų gamybą, ir apytiksliai atitinka 

NACE rev. 2 25.  

Paklausa kiekviename sektoriuje vertinama pagal: 

 naujai sukurtas darbo vietas, t.y. kiek darbuotojų reikės ateityje tam, kad būtų užpildytos 

naujai sukurtos darbo vietos; 

 darbuotojų poreikį pakeisti išėjusius darbuotojus (angl. „replacement demand“); 

skaičiuojant darbuotojų poreikį pakeisti išėjusius darbuotojus, daroma prielaida, kad 

darbuotojai išeina iš sektoriaus, kai darbuotojai pakeičia profesiją (pavyzdžiui, kyla karjeros 

laiptais), bet lieka toje pačioje įmonėje, kai jie išeina į pensiją, palieka darbą dėl ligos arba 

migruoja į kitą sektorių; 

 užimtųjų išsilavinimo lygį, kuris yra formalus ir padalintas į tris grupes: žemas, vidutinis ir 

aukštas. Žemą išsilavinimą sudaro ikimokyklinis ugdymas, pradinis išsilavinimas (1 etapas) bei 

žemesniosios pakopos vidurinis išsilavinimas (2 etapas); vidutinį išsilavinimą sudaro vidurinis ir 

profesinis išsilavinimas; aukštą išsilavinimą sudaro aukštasis ir aukštesnysis išsilavinimas. 

Darbuotojo išsilavinimo lygis nustatomas pagal aukščiausią de facto įgytą išsilavinimą, todėl 

kai studentas bakalauro studijų metu dirba įmonėje, jo išsilavinimas apibūdinamas kaip 

vidurinis (t.y. tuo metu aukščiausias įgytas išsilavinimas); 

 profesijų grupes; 144 profesijos, atitinkančios ISCO-88 klasifikaciją, yra sugrupuotos į platesnes 

27 grupes:  

Lent. 1.1.: Profesijų grupių apibrėžimai 

Vadovų profesijų grupė: 

11 Vyresnieji pareigūnai ir teisės aktų 
leidėjai 

12 Komercijos vadovai 

13 Gamybos ir specializuotų paslaugų 

srities vadovai (mažųjų įmonių vadovai) 

Šių profesijų pagrindinės užduotys – šalies valdžios, valdymo bei vietos savivaldos 
institucijų, politinių, visuomeninių ir kitų organizacijų, įmonių, įstaigų ar jų padalinių 
veiklos krypčių nustatymas, biudžeto formavimas ir jo vykdymo kontrolės 
užtikrinimas, įstatymų, norminių teisės aktų ir kitų reglamentuojamųjų dokumentų 
priėmimas ir jų įgyvendinimo priežiūra; programų, strategijų bei jų įgyvendinimo 
procedūrų nustatymas ir vertinimas, materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių 
naudojimo ir personalo atrankos planavimas ir kontrolė; įmonės, įstaigos, 
organizacijos, jos padalinių ar darbuotojų veiklos stebėsena ir vertinimas, darbų 
ar užduočių planavimas ir paskirstymas; saugos ir sveikatos reikalavimų 
užtikrinimas; atstovavimas Vyriausybei, įmonei ar organizaciniam vienetui ir 
veikimas jų vardu.  

                                                             
4 Užimtumo rodikliai apskaičiuojamas remiantis namų ūkių imtimis. Tyrimo rezultatai perskaičiuojami visiems gyventojams. 
Pavyzdžiui, 2011 m. gyventojų užimtumo statistinio tyrimo ketvirčio imtis buvo apie 8000 namų ūkių. 
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Specialistų profesijų grupė: 

21 Mokslo ir inžinerijos specialistai 
(Fizikos, matematikos ir inžinerijos 
mokslų specialistai) 

22 Sveikatos priežiūros specialistai 
(Gyvybės mokslų ir sveikatos 
specialistai) 

23 Mokymo specialistai 

24 Verslo ir administravimo specialistai 

(kiti specialistai) 

Šių profesijų pagrindinės užduotys - mokslinių tiriamųjų darbų atlikimas, teorijų, 
koncepcijų ir metodikų rengimas, konsultavimas ar turimų fizinių mokslų, 
apimančių matematiką, inžineriją ir technologiją, gamtos mokslų, apimančių ir 
medicinos profesijas, socialinių ir humanitarinių mokslų žinių taikymas; vienos ar 
kelių disciplinų skirtingų mokymo lygmenų teorijos ir praktikos dėstymas; neįgaliųjų 
mokymas ir lavinimas; įvairių verslo, teisės ir socialinių paslaugų teikimas; meno 
kūrinių kūrimas ir atlikimas; religinių paslaugų teikimas; mokslinių straipsnių ir 
dokumentų rengimas. Šioms užduotims atlikti reikia aukšto lygio profesinių žinių ir 
patyrimo fizinių, gamtos, socialinių ar humanitarinių mokslų srityje. 

Technikų ir jaunesniųjų specialistų 

profesijų grupė: 

31 Jaunesnieji mokslo ir inžinerijos 
specialistai (Fizikos ir inžinerijos 
technikai/gamybos meistrai) 

32 Jaunesnieji sveikatos priežiūros 
specialistai (jaunesnieji gyvybės mokslų 
ir sveikatos specialistai) 

33  Jaunesnieji verslo ir administravimo 
specialistai (jaunesnieji mokymo 
specialistai)  

34 Jaunesnieji teisės, socialinės srities, 
kultūros ir susijusių profesijų specialistai 
(kiti jaunesnieji specialistai) 

Šios profesijos atstovai atlieka techninį darbą, susijusį su koncepcijų ir fizinių 
mokslų, įskaitant inžineriją bei technologiją, gamtos mokslų, įskaitant ir medicinos 
profesijas, socialinių ir humanitarinių mokslų metodų tyrinėjimu ir taikymu, įvairių 
techninių paslaugų, susijusių su prekyba, finansais, administravimu, taip pat 
Vyriausybės potvarkių ir įstatymų įgyvendinimu ir priežiūra bei socialiniu darbu, 
teikimu ir organizavimu; meno ir sporto pramogų teikimas; kai kurių religinių 
užduočių atlikimas. Šios grupės atstovai dažniausiai atlieka technines ir panašias 
užduotis, susijusias su mokslinių ar meninių koncepcijų ir metodų tyrinėjimais bei 
taikymu, valstybės ar verslo taisyklių ar nuostatų taikymu. Daugumai šios grupės 
profesijų reikia aukštesniojo ar specialaus vidurinio išsilavinimo. 

Įstaigų tarnautojų profesijų grupė: 

41 Tarnautojai ir klavišinių įtaisų 
operatoriai, atliekantys bendras 
funkcijas (biuro tarnautojai) 

42 Klientų aptarnavimo tarnautojai 

Šių profesijų pagrindinės užduotys -  darbas su tekstų redaktoriais, kompiuteriu ir 
kita biuro technika; duomenų suvedimas į kompiuterį; sekretoriaus pareigų 
atlikimas; skaitmeninių duomenų registravimas ir skaičiavimas; atsargų, produktų 
ir transporto registravimas; informacijos apie keleivinį ir krovininį transportą 
registravimas; bibliotekos tarnautojo pareigų atlikimas; dokumentų pildymas; 
pareigų, susijusių su pašto tarnybos paslaugomis, atlikimas; spausdinimui skirtos 
medžiagos rengimas ir taisymas; piniginių operacijų atlikimas; darbas, susijęs su 
kelionių organizavimu; klientų informavimas; telefono skirstiklio valdymas. Šioms 
užduotims atlikti reikia žinių ir patyrimo tvarkant, kaupiant, skaičiuojant, 
apdorojant ir randant informaciją. Daugumai šios grupės profesijų reikia vidurinio 
ar pagrindinio išsilavinimo. 

Paslaugų sektoriaus darbuotojų ir 
pardavėjų profesijų grupė: 

51 Paslaugų asmenims darbuotojai 
(asmeninių ir saugos paslaugų 
darbuotojai)  

52 Pardavėjai (Modeliai, pardavėjai, 
demonstruotojai) 

Šių profesijų pagrindinės užduotys - paslaugų organizavimas ir teikimas kelionių 
metu; namų ūkio tvarkymas; maisto ir gėrimų ruošimas ir pateikimas; vaikų 
priežiūra; nesudėtinga slauga ir panašios priežiūros paslaugos namuose ar 
įstaigose; asmens priežiūros paslaugos (kirpyklų ir kosmetikos 
salonų paslaugos); astrologijos ir būrimo paslaugos; laidotuvių organizavimas; 
asmenų ir turto apsauga nuo gaisro ir neteisėtų veiksmų, įstatymų laikymosi 
priežiūra ir viešosios tvarkos užtikrinimas; pozavimas ir prekių demonstravimas 
reklamavimo, kūrimo ir eksponavimo tikslais; prekių pardavimas didmeninės ir 
mažmeninės prekybos įmonėse, kioskuose, prekyvietėse ir turgavietėse; prekių 
demonstravimas galimiems pirkėjams. Pagrindinėms užduotims atlikti reikia žinių ir 
patyrimo paslaugoms asmenims ir apsaugos paslaugoms teikti, parduoti prekes 
parduotuvėse ar rinkoje. Daugumai šios grupės profesijų reikia vidurinio ar 
pagrindinio išsilavinimo. 

Kvalifikuotų žemės, miškų ir 
žuvininkystės ūkio darbuotojų profesijų 
grupė: 

61 Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio 
darbininkai (Kvalifikuoti žemės ūkio ir 
žuvininkystės darbininkai) 

Šių profesijų pagrindinės užduotys - žemės paruošimas; sėja, lauko augalų, 
daržovių, vaismedžių ir vaiskrūmių auginimas, derliaus nuėmimas; sodininkystės ir 
daržininkystės produktų gaminimas; gyvūnų veisimas, auginimas, priežiūra ir 
medžioklė; bitininkystės ir kitų produktų gaminimas; miškų auginimas, saugojimas 
ir eksploatavimas; žuvų veisimas ir gaudymas. Užduotims atlikti reikia žinių ir 
patyrimo žemės ūkio, miškininkystės ar žuvininkystės produktams gaminti. 
Daugumai šios grupės profesijų reikia vidurinio ar pagrindinio išsilavinimo. 

Kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų 
profesijų grupė: 

71 Statybininkai ir susijusių profesijų 
darbininkai, išskyrus elektrikus (gavybos 
ir statybų darbininkai) 

72  Metalo apdirbimo, mašinų 
gamybos ir susijusių profesijų 

Šių profesijų pagrindinės užduotys - pastatų ir kitų statinių statyba, techninė 
priežiūra ir remontas; liejimas iš metalų, suvirinimas ir formavimas; metalinių 
konstrukcijų, įrenginių ir panašios įrangos surinkimas ir montavimas; įrankių ir kitų 
metalinių gaminių gamyba; staklių derinimas, reguliavimas ir valdymas; 
pramonės mašinų, tarp jų variklių, transporto priemonių, elektrinių ir elektroninių 
prietaisų ir kitos įrangos derinimas, montavimas, techninė priežiūra ir remontas; 
tiksliųjų prietaisų, papuošalų, namų apyvokos reikmenų ir kitų gaminių iš tauriųjų 
metalų, keramikos, stiklo ir kitos panašios produkcijos gamyba; rankų darbo 
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darbininkai  

73 Amatininkai ir spausdinimo 
darbininkai (Matavimų, amatų, 
spausdinimo ir susijusių profesijų 
darbininkai) 

74 Elektromechaninių ir elektroninių 
įrenginių mechanikai (kiti amatininkai ir 
susijusių profesijų darbininkai) 

gaminių gamyba; spausdinimo darbų atlikimas; maisto produktų gamyba ir 
apdorojimas ar perdirbimas, įvairių gaminių iš medienos, tekstilės, odos ir panašių 
medžiagų gamyba.  Pagrindinėms užduotims atlikti reikia išmanyti visas gamybos 
proceso stadijas, naudojamas medžiagas ir įrankius bei galutinio produkto 
charakteristikas ir galimą jo panaudojimą. Darbai atliekami rankomis arba 
rankinio valdymo ir kitais įrankiais, kuriais siekiama sumažinti fizinių jėgų ir laiko, 
reikalingų tam tikroms užduotims atlikti, sąnaudas ir pagerinti gaminių kokybę. 
Daugumai šios grupės profesijų reikia vidurinio ar pagrindinio išsilavinimo. 

Įrenginių ir mašinų operatorių ir 
surinkėjų profesijų grupė: 

81  Stacionariųjų įrenginių ir mašinų 
operatoriai 

82 Surinkėjai (Mašinų operatoriai ir 
surinkėjai) 

83  Vairuotojai ir judamųjų įrenginių 
operatoriai 

Šių profesijų pagrindinės užduotys - kasybos ir kitų pramonės šakų mašinų ir 
įrenginių, naudojamų metalams, mineralinėms rūdoms, stiklui, keramikai, 
medienai, popieriui ar chemikalams apdoroti, mašinų, gaminančių gaminius iš 
metalų, mineralinių rūdų, chemikalų, gumos, plastikų, medienos, 
popieriaus, tekstilės, odos ir kailių arba kuriomis perdirbami maisto ir panašūs 
produktai, valdymas ir kontrolė; traukinių ir variklinių transporto priemonių 
vairavimas bei valdymas; kilnojamųjų pramonės ar žemės ūkio mašinų ir įrenginių 
vairavimas, valdymas ir kontrolė; produkcijos iš sudedamųjų dalių surinkimas 
pagal griežtus techninius reikalavimus ir procedūras. Šioms užduotims atlikti reikia 
žinių ir patyrimo pramonės ir žemės ūkio mašinoms ir įrenginiams valdyti bei 
prižiūrėti. Daugumai šios grupės profesijų reikalingas vidurinis ar pagrindinis 
išsilavinimas. 

Nekvalifikuotų darbininkų profesijų 
grupė: 

91 Valytojai ir pagalbininkai 
(elementarių prekybos ir paslaugų 
darbų darbininkai) 

92 Nekvalifikuoti žemės ūkio, 
miškininkystės ir žuvininkystės 
darbininkai 

93  Nekvalifikuoti gavybos, statybos, 
pramonės ir transporto darbininkai 

Šių profesijų pagrindinės užduotys - namų, virtuvių, viešbučių, gatvių ir 
įstaigų valymas ir priežiūra; transporto priemonių ar langų plovimas; pagalba 
virtuvėje ir paprastų užduočių atlikimas ruošiant maistą; pranešimų ar prekių 
pristatymas; pinigų iš automatų surinkimas ir matavimo priemonių rodmenų 
tikrinimas; šiukšlių rinkimas ir rūšiavimas; nesudėtingų žemės, miškų ar žuvininkystės 
ūkio darbų atlikimas; paprastų užduočių, susijusių su gavyba, statyba ir gamyba, 
įskaitant produktų rūšiavimą ar detalių surinkimą rankiniu būdu, atlikimas; prekių 
pardavinėjimas gatvėse ir viešose vietose arba išnešiojimas po namus; įvairių 
paslaugų teikimas gatvėse. Nekvalifikuoti darbininkai atlieka paprastas ir rutinines 
užduotis, kurioms atlikti dažniausiai reikia rankinio naudojimo įrankių ir fizinės jėgos. 
Daugumai šios grupės profesijų reikia pradinio išsilavinimo. 

Ginkluotųjų pajėgų profesijos grupė Tai asmenys, kurie tarnauja ginkluotosiose pajėgose, taip pat eina pagalbinę 
privalomą ar savanorišką tarnybą ir negali dirbti civilinėje tarnyboje. 

Šaltinis: paruošė autoriai pagal Statistikos departamento internetinės svetainės informaciją; prieiga per internetą: 

http://db.stat.gov.lt/statclass/classifications.aspx?owner=postree&treenodeid=7&POSITION_ID=401094465  

 

Vertinant darbuotojų pasiūlą, nustatoma darbo jėgos pasiūla pagal (i) išsilavinimo grupes ir (ii) 

profesijų grupes. 

Lietuvos tendencijos palygintos su atitinkamų sektorių specialistų paklausa Latvijoje ir Estijoje. 

Šalių palyginimo duomenys, kaip ir kita statistika, pateikiami 1 priede. 

Prognozės remiasi Europos Komisijos Agentūros CEDEFOP naudojamu ekonometriniu modeliu, 

jo pateikiamais įverčiais ir apima 2000–2025 metų laikotarpį. Pagrindinis CEDEFOP ekonometrinio 

modeliavimo blokas yra multi-sektorinis makroekonominis modelis. Jame bendras šalies ūkis 

suskirstytas į atskirus sektorius ir apjungiami darbo rinkos struktūriniai elementai į visumą (užimtumas, 

darbo užmokesčio norma, darbo jėgos aktyvumas, nedarbas, darbo jėgos pasiūla pagal amžių ir 

lytį). Remiantis multi-sektoriniu makroekonominiu modeliu, prognozuojama darbo jėgos pasiūla ir 

paklausa pagal išsilavinimo lygį ir profesijas. 

Taigi dėl vidinės sektorių dinamikos arba išorinių šokų faktinė pasiūla ir paklausa gali ženkliai 

skirtis nuo pateikiamų prognozių. Todėl pateiktas prognozes reikėtų vertinti kaip orientyrą, bet ne 

ateities numatymą. Modeliavimo prielaidos apima: 

 Ateityje išliks šiuo metu stebimos tendencijos. Tačiau vertinami sektoriai yra santykinai 

maži ir sėkmingai pritrauktos užsienio investicijos, kelių stambių įmonių bankrotas ar kiti 

veiksniai gali turėti ženklų pokytį bendram paklausos ir pasiūlos balansui.  
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 Priešingai nei Vakarų Europos šalyse, Lietuvoje didelį poveikį inžinerinės pramonės 

raidai turi valstybės intervencijos. Reguliavimo kaita, subsidijos technologinei 

modernizacijai ar MTEP veiklai gali turėti ekonometriniuose skaičiavimuose sunkiai 

apčiuopiamą poveikį užimtųjų paklausai.  

 Detalūs įverčiai galimai įtraukia neapibrėžto dydžio paklaidas. Remiantis nerašyta 

taisykle, mažesnio nei 10 000 darbuotojų tikslumo įverčiai turėtų būti vertinama 

atsargiai; mažesnio nei 1 000 darbuotojų tikslumo įverčiai turėtų būti vertinami labai 

skeptiškai. 

 Modelio įvesties duomenys apima laikotarpį iki 2009 metų. 2010–2025 duomenys buvo 

prognozuojami ir gali skirtis nuo naujausių statistinių duomenų. 

Lietuvos užimtumo prognozės pateikiamos naudojant įverčių intervalus, nes prognozavimo 

įverčiai yra vidutiniai dydžiai ir jų reali reikšmė ateityje svyruos apie vidurkį. Tačiau supaprastinant 

Baltijos šalių palyginimą, naudojami vidutiniai dydžiai.  

     

1.2 Užimtumo tendencijos pagal ekonomines veiklas 
2012 metais Lietuvoje keturiuose nagrinėjamuose sektoriuose dirbo apie 2 proc. visų šalies 

užimtųjų (žr. 1 Priedo Lent.1). Iš jų didžiausias yra metalo gaminių sektorius, kur 2012 m. dirbo apie 1 

proc. šalies užimtųjų. Palyginus su ankstesniais metais, užimtųjų aptariamuose sektoriuose dalis 

neženkliai sumažėjo. 2012–2025 m. užimtųjų dalis reikšmingai nesikeis.  

Keturi nagrinėjami sektoriai Latvijoje įdarbino proporciniai tiek pat darbuotojų kaip Lietuvoje, 

t.y. apie 2 proc. visų užimtųjų ekonomikoje (žr. 1 Priedo Lent.1). Ši užimtųjų dalis reikšmingai nesikeis 

per 2012–2025 metus. Estijoje nagrinėjami sektoriai įdarbino didesnę užimtųjų dalį nei Lietuvoje. 2012 

metais apie 5 proc. visų Estijos užimtųjų dirbo nagrinėjamuose sektoriuose. Ši dalis išliks pakankamai 

stabili per artėjančius 2012–2025 metus. Latvijoje ir Estijoje, kaip ir Lietuvoje, metalo gaminių sektorius 

įdarbina daugiausia darbuotojų iš keturių nagrinėjamų sektorių. 

Lietuvos mechanikos inžinerijos sektoriuje užimtumas reikšmingai susitraukė 2005 metais (žr. 

Pav. 1.1). Nors per trumpą laikotarpį darbuotojų skaičius vėl išaugo, bet 2000 metų užimtumo lygis 

taip ir nebus pasiektas per artėjančius 2012–2025 metus.  

Latvijoje ir Estijoje sektorius taip pat patyrė nuosmukį. Latvijoje nuosmukis buvo gilesnis ir 

sektorius visiškai dar neatsigavo. Tačiau Estijoje užimtųjų skaičius ženkliai išaugo (žr. Pav. 1.2 ir 1 

Priedo Lent.1). 

Pav. 1.1: Užimtumas Lietuvos mechanikos inžinerijos 

sektoriuje, tūkst. darbuotojų 

 

Pav. 1.2: Užimtumas mechanikos inžinerijos sektoriuje, tūkst. 

darbuotojų 

 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 
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2012–2025 metais Lietuvos mechanikos 

inžinerijos sektoriuje prognozuojamas užimtumo 

augimas labai mažas – vidutiniškai 0,23 proc. 

per metus (žr. 1 Priedo Lent.2). Tačiau bendras 

naujų darbuotojų poreikis bus didesnis, nes 

reikės užpildyti išėjusių iš sektoriaus darbuotojų 

vietas – apie 1500– 2000 darbuotojų 2012–2025 

metais, arba 2,2 proc. sektoriaus darbuotojų 

skaičiaus kas metus (žr. Pav. 1.3). Taigi iš viso 

2012–2025 metais Lietuvos mechanikos 

inžinerijos sektorius ieškos apie 1500 – 2000 

naujų darbuotojų (žr. Pav. 1.3). 

Sektoriuje dominuoja vidutinio lygio 

išsilavinimą turintys darbuotojai, t.y. 2012 metais 

darbuotojai su vidutinio lygio išsilavinimu sudarė 64 proc. užimtųjų Lietuvos mechanikos inžinerijos 

sektoriuje (žr. 1 Priedo Lent. 3). Aukšto lygio išsilavinimą turintys darbuotojai sudarė 26 proc. visų 

sektoriaus darbuotojų. Prognozės rodo, kad 2012–2025 metais šiame sektoriuje dirbs daugiau 

aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų. Taip pat išaugs nekvalifikuotų, žemą išsilavinimą turinčių 

darbuotojų paklausa.  

Paklausiausios profesijos mechanikos inžinerijos sektoriuje 2012 – 2025 metais bus metalo 

apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių profesijų darbininkai ir fizikos, matematikos ir inžinerijos mokslų 

specialistai (žr. 1 Priedo Lent. 4). Tačiau per 2012–2025 metus sektorius sieks didinti savo 

konkurencingumą ir įdarbinti santykinai daugiau specialistų ir mažiau darbininkų.  

 Latvijoje ir Estijoje inžinerinės mechanikos darbuotojų kaita yra didesnė nei Lietuvoje, nors 

sektorių užimtumo apimtys yra mažesnės nei Lietuvoje (žr. 1 Priedo Lent. 2, Lent. 3 ir Lent. 4). Taip pat 

galima teigti, kad šiuo metu Lietuvos sektoriaus užimtumo struktūra yra savita ir skiriasi nuo Estijos ir 

Latvijos. Estijoje 2012 metais dirbo daugiau žemo lygio išsilavinimo darbuotojų nei Lietuvoje, tačiau 

Latvijoje atvirkščiai – daugiau aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų nei Lietuvoje. Kita vertus, 2025 

metais Latvijos ir Lietuvos užimtumo struktūros supanašės, bet Estijos sektorius ir toliau aktyviai įdarbins 

žemesnį išsilavinimą turinčius darbuotojus. Be to, kiekvienoje šalyje sektoriai organizuoja savo veiklą 

nevienodai ir pagrindinės darbuotojų profesijos skiriasi. Lietuvoje dominuoja kvalifikuoti darbininkai ir 

specialistų profesijų atstovai, kai Estijoje – kvalifikuotų darbininkų ir įrenginių/ mašinų operatorių ir 

surinkėjų profesijos. Latvijos sektoriuje įvairių profesijų atstovai įdarbinti tolygiai. 

 

 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 

Pav. 1.4: Užimtumas Lietuvos elektronikos sektoriuje, tūkst. 

darbuotojų 

 

Pav. 1.5: Užimtumas elektronikos sektoriuje, tūkst. 

darbuotojų 

 

Bendras naujų 
darbuotojų 

poreikis 2012-
2025

[1.5-2.0]

Naujos darbo 
vietos 2012-

2025

[0-0.5]

Poreikis pakeisti 
išėjusius darbuotojus

2012-2025

[1.5-2.0]

Pav. 1.3: Naujų darbuotojų paklausa mechanikos 
inžinerijos sektoriuje 2012–2025, tūkst. darbuotojų 
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Lietuvos elektronikos sektoriui didelį neigiamą poveikį padarė 2006 – 2007 metų Panevėžio 

ekrano bankrotas ir Vilniaus Vingio veiklos nutraukimas. Darbuotojų skaičius susitraukė 3 kartus (žr. 1.4 

pav.). Vėlesniais metais trumpam pagerėjus sektoriaus padėčiai, užimtumo tendencijos liko 

neigiamos dėl 2008 m. ekonominės krizės. 2012–2025 metais užimtųjų sektoriuje sumažės vidutiniškai 

0,11 proc. per metus (žr. 1 Priedo Lent. 2).  

Latvijoje ir Estijoje sektorius vystosi nuosekliau nei Lietuvoje. Čia sektorius plečiasi ir užimtumas 

auga. Be to, Estijoje elektronikos sektoriuje dirba dvigubai daugiau darbuotojų nei Lietuvoje. Estijoje 

prognozuojamas tolimesnis sektoriaus augimas. Latvijoje prognozės nėra aiškios: sektorius gali 

susitraukti arba neženkliai išaugti (žr. Pav. 1.5 ir 1 Priedo Lent.1). Darbuotojų kaita šiose šalyse taip 

pat yra didesnė nei Lietuvoje (žr. 1 Priedo Lent. 2, Lent. 3 ir Lent. 5). 

2012–2025 metais Lietuvos elektronikos sektoriuje užimtumo augimas nėra prognozuojamas. 

Tačiau sektorius vis tiek samdys naujus darbuotojus, nes reikės užpildyti išėjusių iš sektoriaus 

darbuotojų vietas. Naujų darbuotojų poreikis pakeisti išėjusius darbuotojus sudarys apie 1 – 1.5 tūkst. 

darbuotojų 2012–2025 metais, arba 2,2 proc. sektoriaus darbuotojų kasmet. Sujungus neigimas 

naujų darbo vietų kūrimo prognozes bei teigiamą poreikį pakeisti sektorių paliekančius darbuotojus, 

2012–2025 metais Lietuvos elektronikos sektorius samdys apie 500 – 1000 naujų darbuotojų (žr. Pav. 

1.6). 

Elektronikos sektoriaus darbuotojų struktūra pagal jų įgytą išsilavinimą byloja, kad sektorius 

remiasi kvalifikuota darbo jėga (žr. 1 Priedo 

Lent. 3). 2012 metais darbuotojai su vidutinio 

lygio išsilavinimu sudarė apie pusę visų užimtųjų. 

Aukšto lygio išsilavinimą turintys darbuotojai 

sudarė 34 proc. visų sektoriaus darbuotojų. 

2012–2025 metais darbuotojų su aukštuoju 

išsilavinimu paklausa didės ir vis daugiau bus 

įdarbinama asmenų su šiuo išsilavinimu.  

 Paklausiausios profesijos elektronikos 

sektoriuje 2012 – 2025 metais bus fizikos, 

matematikos ir inžinerijos mokslų specialistai, 

mašinų operatoriai ir surinkėjai (žr. 1 Priedo 

Lent.5). Palyginant su 2012, 2025 metais įmonės 

įdarbins santykinai daugiau šių profesijų 

atstovų.  

Lietuvos elektronikos sektoriaus užimtumo struktūra yra panaši į Estijos sektorių, bet reikšmingai 

skiriasi nuo Latvijos. Latvijos sektoriuje 2012 metais dirbo daugiau darbuotojų su aukštuoju išsilavinimu 

ir mažiau su vidutinio lygio išsilavinimu nei Lietuvoje. Panaši tendencija liks ir ateityje. Be to, 

kiekvienoje šalyje sektorius organizuoja savo veiklą nevienodai ir tam tikrų darbuotojų profesijų 

paklausa skiriasi. Lietuvoje sektorius daugiausiai įdarbina įrenginių/ mašinų operatorių ir surinkėjų bei 

įvairių specialistų. Estijos įmonėse daugiausiai įdarbinta įrenginių/ mašinų operatorių ir surinkėjų 

profesijų atstovų. Latvijoje dominuoja specialistų ir technikų/jaunesniųjų specialistų profesijų atstovai.  

  

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 

 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 

Bendras naujų 
darbuotojų 

poreikis 2012-
2025

[0.5-1.0]

Naujos darbo 
vietos 2012-

2025

[-0.5-0]

Poreikis pakeisti 
išėjusius darbuotojus

2012-2025

[1.0-1.5]

Pav. 1.6: Naujų darbuotojų paklausa elektronikos sektoriuje 
2012-2025, tūkst. darbuotojų 
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Lietuvos elektros prietaisų sektoriuje 2005–2010 metais užimtumas susitraukė 2 tūkst. darbuotojų 

(žr. Pav. 1.7). Tačiau pagerėjus ekonominei šalies situacijai, sektoriui yra prognozuojamas užimtumo 

augimas. 2012–2025 metais užimtųjų skaičius sektoriuje turėtų augti vidutiniškai 5 proc. kasmet (žr. 1 

Priedo Lent. 2).  

Latvijoje sektoriaus svoris ekonomikoje yra panašus kaip Lietuvoje (žr. pav. 1.8 ir 1 Priedo 

Lent.1), tačiau sektorius yra stabilus. Prognozuojama, kad Latvijoje sektoriaus užimtumas reikšmingai 

nesikeis. 2012 m. Estijoje sektorius buvo didesnis nei Lietuvoje, bet 2012 – 2025 m. sektoriaus 

užimtumas susitrauks. Todėl prognozuojama, kad apie 2025 m. Lietuvoje elektros prietaisų sektorius 

bus didžiausias tarp trijų Baltijos šalių. 

Lietuvoje sektoriuje bus sukurta apie 2000 – 2500 naujų darbo vietų 2012–2025 metais. Įmonės 

taip pat samdys naujus darbuotojus užpildyti išėjusių iš sektoriaus darbuotojų vietas. Naujų 

darbuotojų poreikis pakeisti išėjusius darbuotojus sudaro apie 1000–1500 darbuotojus 2012–2025 m., 

arba 2,2 proc. sektoriaus darbuotojų skaičiaus kasmet. Taigi iš viso 2012–2025 metais Lietuvos 

elektros prietaisų sektorius samdys apie 3,5 – 4 tūkstančius naujų darbuotojų (žr. Pav. 1.9). 

 Elektros prietaisų sektorius daugiausia įdarbina kvalifikuotą darbo jėgą (žr. 1 Priedo Lent. 3). 

2012 metais darbuotojai su vidutinio lygio išsilavinimu dominavo sektoriuje, bet 2025 metais aukštąjį 

išsilavinimą turintys darbuotojai sudarys didžiausią visų darbuotojų dalį. 2012–2025 metais elektros 

prietaisų sektorius taip pat įdarbins daugiau darbuotojų su žemu išsilavinimu. 

Nors 2012 metais paklausiausia profesija elektros prietaisų sektoriuje buvo metalo, mašinų 

gamybos ir susijusių profesijų darbininkai, 

ateityje jų paklausa mažės (žr. 1 Priedo Lent. 6). 

Per 2012 – 2025 fizikos, matematikos ir inžinerijos 

mokslų specialistų reikės daugiau. Taip pat 

augs nekvalifikuotų darbininkų paklausa. 

Užimtumo struktūra Lietuvos elektros 

prietaisų gamybos sektoriuje ženkliai skiriasi nuo 

kitų Baltijos šalių. Estija įdarbina tolygiai visų 

išsilavinimo lygių darbuotojų, bet laikui bėgant 

nekvalifikuotų (žemo lygio išsilavinimo) 

darbuotojų poreikis augs. Latvijos įmonės 

atsisako nekvalifikuotos darbo jėgos. Be to, 

kiekvienoje šalyje sektoriai organizuoja savo veiklą nevienodai ir tam tikrų darbuotojų profesijų 

paklausa skiriasi. Lietuvoje sektoriuje vyrauja kvalifikuoti darbininkai ir specialistai, kai Estijos sektorius 

Pav. 1.7: Užimtumas Lietuvos elektros prietaisų sektoriuje, 

tūkst. darbuotojų 

 

Pav. 1.8: Užimtumas elektros prietaisų sektoriuje, tūkst. 

darbuotojų 

 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis  

Bendras naujų 
darbuotojų 

poreikis 2012-
2025

[3.5-4.0]

Naujos darbo 
vietos 2012-

2025

[2.0-2.5]

Poreikis pakeisti 
išėjusius darbuotojus

2012-2025

[1.0-1.5]

Pav. 1.9: Naujų darbuotojų paklausa elektros prietaisų 
sektoriuje 2012-2025, tūkst. darbuotojų 
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remiasi vadovų profesijų atstovais ir įrenginių/ mašinų operatoriais ir surinkėjais. Latvijoje daugiausiai 

įdarbinama specialistų ir įrenginių/ mašinų operatorių ir surinkėjų. Tačiau ateityje tikėtina, kad 

daugės vadovų profesijų atstovų. 

 Metalo gaminių sektorius sparčiai 

augo: 2000–2012 metais vidutiniškai po 4,7 

proc. kasmet (žr. 1 Priedo Lent.2 ir Pav. 1.10). 

Tačiau 2012–2025 metais tolesnio užimtumo 

augimo nesitikima ir ženklus naujų darbo vietų 

kūrimas neprognozuojamas. Nepaisant to 

sektorius vis tiek išliks didžiausias tarp kitų 

inžinerinės pramonės sektorių Lietuvoje. 

Latvijoje ir Estijoje sektoriaus dinamika 

yra panaši kaip Lietuvoje (žr. pav. 1.11 ir 1 

Priedo Lent.1 ir 2). Sektorius plėtėsi kurį laiką, 

bet ateityje numatomas užimtumo 

susitraukimas. Metalo gaminių sektorius 

(ypatingai Estijoje, kur jis įdarbina apie 2 proc. šalies užimtųjų) išliks didžiausias lyginant su kitomis 

inžinerinės pramonės šakomis. Lietuvoje šis sektoriaus reikšmingai didesnis nei Latvijoje ir Estijoje (žr. 1 

Priedo Lent.2, Lent.3 ir Lent.7).  

Iš viso 2012–2025 metais užimtųjų skaičius metalo gaminių sektoriuje turėtų sumažėti apie 1– 1.5 

tūkst. Kita vertus, naujų darbuotojų poreikis pakeisti išėjusius darbuotojus sudarys apie 4000–4500 

darbuotojų 2012–2025 metais, arba 2,1 proc. bendro sektoriaus darbuotojų skaičiaus kasmet. Taigi iš 

viso 2012-2025 metais Lietuvos metalo gaminių sektorius samdys apie 3000 - 3500 naujų darbuotojų 

(žr. Pav. 1.12). 

Metalo produktų gamybos sektoriaus darbuotojų struktūra pagal jų įgytą išsilavinimą rodo, 

kad sektoriaus veikla priklauso nuo kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos (žr. 1 Priedo Lent. 3). 2012 

metais darbuotojai su vidutinio lygio išsilavinimu sudarė 64 proc. visų sektoriaus darbuotojų. 2025 

metais jų dalis bus dar didesnė, o darbuotojų su aukšto lygio išsilavinimu santykinai sumažės.  

Paklausiausia profesija sektoriuje buvo ir išliks metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių 

profesijų darbininkai. Tikėtina, šios srities darbuotojai galės sudaryti apie trečdalį visos sektoriaus 

darbo jėgos. Tačiau mašinų operatorių ir surinkėjų bei gavybos ir statybų darbininkų paklausa irgi 

reikšmingai augs per 2012–2025 metus (žr. 1 Priedo Lent. 7).  

Pav. 1.10: Užimtumas Lietuvos metalo gaminių sektoriuje, 

tūkst. darbuotojų 

Pav. 1.11: Užimtumas metalo gaminių sektoriuje, tūkst. 

darbuotojų 
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[3.0 - 3.5]

Naujos darbo 
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[-1.5 - -1.0]

Poreikis pakeisti išėjusius 
darbuotojus 2012-2025

[4.0-4.5]

Pav. 1.12: Naujų darbuotojų paklausa metalo gaminių 
sektoriuje 2012–2025, tūkst. darbuotojų 
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Lyginant Lietuvos metalo produktų gamybos sektorių su Latvijos ir Estijos sektoriais, Lietuvos 

sektoriaus darbuotojų struktūra yra panaši į Estijos sektorių. Darbuotojai su vidutinio lygio išsilavinimu 

dominuoja užimtume bei kvalifikuoti darbininkai sudaro didelę sektoriaus dalį. tačiau tikėtina, kad 

ateityje Estijoje bus įdarbinta daugiau vadovų profesijų atstovų. Latvijoje didelę sektoriaus užimtumo 

dalį sudaro kvalifikuoti ir nekvalifikuoti darbininkai. 

 

1.3 Darbuotojų pasiūla ir bendros užimtumo tendencijos pagal išsilavinimo lygį ir 
profesijų grupes 

2012 metais iš viso Lietuvoje 

užimtųjų skaičius viršijo 1,3 milijono 

gyventojų. Tuo metu Latvijoje ir Estijoje 

užimtųjų skaičius buvo žemesnis apie 

900 tūkst. užimtųjų Latvijoje ir 600 tūkst. 

užimtųjų Estijoje (žr. 1 Priedo Lent. 8). 

2012–2025 prognozuojama, kad 

Lietuvoje užimtumas padidės 4 proc. ir 

2025 viršys 1,4 milijono gyventojų. 

Tačiau, nors užimtumas auga, darbo 

jėgos (aktyviai siekiantys dirbti 

gyventojai) pasiūla mažėja (žr. Pav. 

1.13). Per 2012–2025 metus Lietuvoje 

darbo jėga susitrauks 3 proc. ir sudarys 

1,6 milijono gyventojų. 

Aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų pasiūla 2012–2025 m. atitiks darbo rinkos paklausą (žr. 

1 Priedo Lent. 9). Tačiau žemą išsilavinimą turinčių darbuotojų paklausa du kartus viršys pasiūlą 2025 

m. Taip pat 2025 metais Lietuvoje trūks darbuotojų, turinčių vidutinį išsilavinimą. 

2012 m. inžinerijos specialistai ir technikai sudarė apie 4 proc. visų užimtųjų (žr. 1 Priedo 

Lent.10). Palyginimui, metalo, staklių ir susijusių veiklų darbininkai sudarė 5 proc. Nors inžinerijos 

atstovų dalis ekonomikoje ženkliai nepasikeis 2012–2025 metais, jų paklausa Lietuvoje augs. Fizikos, 

matematikos ir inžinerijos mokslų specialistų poreikis išaugs 7 proc., o fizikos ir inžinerijos mokslų 

technikų paklausa padidės 2 proc.  

Latvijoje ir Estijoje, inžinerijos specialistai ir technikai užima didesnę dalį visų šalies užimtųjų nei 

Lietuvoje. Pavyzdžiui, Estijoje fizikos, matematikos ir inžinerijos mokslų specialistai sudaro 5 proc. visų 

dirbančiųjų šalyje. Be to, Estijoje šių profesijų atstovų paklausa ir toliau stipriai augs. Fizikos, 

matematikos ir inžinerijos mokslų specialistų poreikis padidės 19 proc. 2012–2025 metais, kai fizikos ir 

inžinerijos mokslų technikų paklausa išaugs 4 proc. Latvijoje inžinerijos profesijų atstovų reikės mažiau 

2025 metais lyginant su 2012 metais. 

1. 4 Apibendrinimas 
Lietuvos inžinerinės pramonės specialistų pasiūlos ir paklausos iki 2025 metų vertinimo 

apibendrinimai pateikti lentelėse 1. – 3. žemiau. Prognozavimo rezultatai turi būti nagrinėjami itin 

atsargiai dėl galimų egzogeninių veiksnių paklausai ir užimtumui, valstybės intervencijų poveikio, 

galimų paklaidų įvertinant įverčius bei didelio įverčių tikslumo (1000 darbuotojų duomenų 

detalumas). 

Įvertinus Lietuvos inžinerinės pramonės specialistų pasiūlą ir paklausą iki 2025 metų, buvo 

nustatyta: 

1. Darbuotojų poreikis (tūkst.) 2012 – 2025 metais pagal inžinerinės pramonės sektorius: 

Pav. 1.13: Užimtumas ir darbo jėgos pasiūla Lietuvoje, tūkst. asmenų  

 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 
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Naujų darbo vietų 
sukūrimas 

Darbuotojų poreikis pakeisti 
sektorių paliekančius 
darbuotojus Iš viso darbuotojų poreikis 

Mechanikos inžinerijos 
sektorius [0-0.5] [1.5-2.0] [1.5-2.0] 

Elektronikos sektorius [-0.5-0] [1.0-1.5] [0.5-1.0] 
Elektros prietaisų 
sektorius [2.0-2.5] [1.0-1.5] [3.5-4.0] 
Metalo gaminių 
sektorius [-1.5 - -1.0] [4.0-4.5] [3.0 - 3.5] 

 
2. Paklausiausios profesijos 2012 – 2025 metais: 

2012 m. 2025 m. 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos 
ir susijusių profesijų darbininkai 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos 
ir susijusių profesijų darbininkai 

21 Fizikos, matematikos ir inžinerijos 
mokslų specialistai 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 
21 Fizikos, matematikos ir inžinerijos 
mokslų specialistai 

 
3. Darbuotojų poreikis pagal išsilavinimo lygį: 

 
2012 2025 

  

 

Žemą 
išsilavinimą 
turinčių 
darbuotojų 
dalis visų 
sektoriaus 
užimtųjų, 
proc. 

Vidutinį 
išsilavinimą 
turinčių 
darbuotojų 
dalis visų 
sektoriaus 
užimtųjų, 
proc. 

Aukštąjį 
išsilavinimą 
turinčių 
darbuotojų 
dalis visų 
sektoriaus 
užimtųjų, 
proc. 

Žemą 
išsilavinimą 
turinčių 
darbuotojų 
dalis visų 
sektoriaus 
užimtųjų, proc. 

Vidutinį 
išsilavinimą 
turinčių 
darbuotojų 
dalis visų 
sektoriaus 
užimtųjų, proc. 

Aukštąjį 
išsilavinimą 
turinčių 
darbuotojų 
dalis visų 
sektoriaus 
užimtųjų, proc. 

Mechanikos 
inžinerijos 
sektorius 5-15% 60-70% 20-30% 10-20% 40-50% 40-50% 
Elektronikos 
sektorius 5-25% 45-65% 25-45% 15-35% 45-65% 10-30% 

Elektros prietaisų 
sektorius 15-25% 45-55% 30-40% 20-30% 25-35% 45-55% 
Metalo gaminių 
sektorius 10-20% 60-70% 20-30% 10-20% 65-75% 10-20% 
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2. Mechanikos inžinerijos, pramonės inžinerijos ir elektronikos bei elektros 
inžinerijos specialistų kritinių kompetencijų analizė  
 

2.1 Metodologija 
Šioje dalyje siekiama įvertinti kritinių kompetencijų paklausą ir pasiūlą inžinerinėje pramonėje. 

Tyrimo duomenys remiasi pusiau struktūruotais interviu su įmonių vadovais. Tyrimo objektas yra 

kritinės bendrosios ir specialiosios kompetencijos, kurias turėtų turėti mechanikos inžinerijos, 

pramonės inžinerijos ir elektronikos bei elektros inžinerijos specialistai. Taip pat nustatoma, kokių 

kritinių kompetencijų šie specialistai šiuo metu daugiausiai stokoja.  

Kompetencijos apima dirbančiųjų žinias, įgūdžius, asmenines savybes, vertybes ir elgseną – 

visas savybes, leidžiančias atskirti prastus ir gerus darbuotojus5, kurie sukuria didelę pridėtinę vertę 

įmonėje. Jos yra nustatomos atsižvelgiant į darbo pobūdį ir kaip jis yra atliekamas. Kompetencija yra 

įgyjama įgyjant naujas žinias bei taikant turimus žinias ir gebėjimus. Kiekviena profesija apima gana 

platų bendrųjų (pritaikomų įvairiuose sektoriuose/profesijose) ir specifinių (naudingų atliekant tik 

konkretų darbą) kompetencijų rinkinį. Tačiau dabartinis ir ateities inžinerinės pramonės 

konkurencingumas priklauso nuo kritinių kompetencijų rinkinio. Jos išsiskiria iš kitų kompetencijų šiomis 

savybėmis:  

 Kritinės kompetencijos yra lemiamos kuriant naujus produktus arba užtikrinant sklandų 

gamybos procesą, t.y. be darbuotojų turinčių šias kompetencijas įmonių veikla būtų sunkiai 

įmanoma;  

 Didelė tokių kompetencijų paklausa aukščiausią produktyvumą pasiekusiose ir ties 

technologinės pažangos riba veikiančiose įmonėse;  

 Darbuotojus, turinčius šias kompetencijas, ypač sunku pakeisti kitais;  

 Ribota tokias kompetencijas turinčių asmenų pasiūla darbo rinkoje, ką atskleidžia didelė 

darbo užmokesčio premija;  

 Šios kompetencijos yra išskirtinės dėl specifinio jų derinio, t.y. darbuotojai turintys tik vieną ar 

kelias iš aktualių kompetencijų nesukuria aukštos pridėtinės vertės įmonėje, nes tik specifinis 

šių kompetencijų derinys lemia jų naudingumą, išskirtinumą, didelę paklausą ir ribotą pasiūlą.  

Kritinių kompetencijų inžinerinėje pramonėje įvertinimas apėmė du žingsnius. Remiantis 

kitose šalyse atliktomis studijomis bei faktiniais darbo skelbimais, buvo parengtas kritinių 

kompetencijų „žemėlapis“. Sudarant „žemėlapį“, kompetencijos buvo išskirtos į technines 

kompetencijas (angl. „hard skills“) ir socialines/asmenines kompetencijas (angl. „soft skills“). 

Techninės kompetencijos apima specifinius įgūdžius bei žinias, kurias galima išmokti švietimo 

sistemoje bei jų įgijimas gali būti išmatuojamas (pavyzdžiui, brėžinių sudarymo įgūdžiai). Socialinės 

kompetencijos labiau siejamos su įgimtomis savybėmis arba įgyjamos ilgalaikio ugdymo metu 

(pavyzdžiui, kūrybiškumas arba pristatymų rengimo įgūdžiai). Remiantis studijos įvade pateiktu 

kompetencijų, gebėjimų ir įgūdžių apibrėžimais, techninės ir socialinės „kompetencijos“ sąvoka 

vartojama siaurąja prasme, atitinkančia „gebėjimų“ apibrėžimą. 

„Kritinių kompetencijų“ žemėlapis buvo panaudotas sudarant įmonių interviu klausimyną. 

Buvo pateiktas atskiras kritinių kompetencijų sąrašas kiekvienai iš septynių inžinerijos pramonei 

aktualių profesijų atsižvelgiant į kiekvienai profesijai būdingus darbus. Jie pateikiami 2.1 Lent.  

Lent. 2.1: Inžinerijos pramonės profesijų apibrėžimas 

Profesija Atliekami darbai 

                                                             
5
 Spencer, Lyle M., Signe M. Spencer, 1993 



   

19 
 

Mechanikos inžinieriai Projektuoja naujus mechanikos gaminius (ar gaminių mechaninę dalį), 

konstruoja jų prototipus bei rengia techninę dokumentaciją, organizuoja 

gaminių sertifikavimą, kuria, optimizuoja ir realizuoja jų gamybos, surinkimo, 

derinimo ir remonto technologijas bei procesus, rengia ir organizuoja 

masinę gamybą, kontroliuoja gaminių kokybę, projektuoja, montuoja, 

derina ir eksploatuoja metalo, plastikų ir pan. apdirbimo technologinius 

įrenginius, taip pat kitus technologinius inžinerinius įrenginius, linijas ir tinklus 

(jų mechaninę dalį), išmano tarptautinius ir kitų šalių techninius standartus, 

efektyviai vadovauja padalinių, atliekančių šiuos darbus, veiklai, 

užtikrindami atitikimą saugos ir energetinio efektyvumo reikalavimams 

Mechanikos inžinerijos 

technikai (gamybos meistrai) 

Išmano metalo ir pan. gaminių gamybos, surinkimo, derinimo, remonto ir 

kokybės kontrolės techninę dokumentaciją, technologijas bei įrenginius, 

išmano tarptautinius ir kitų šalių techninius standartus, efektyviai organizuoja 

gamybinių ir eksploatacinių padalinių, atliekančių šiuos darbus, veiklą, 

užtikrindami atitikimą saugos ir energetinio efektyvumo reikalavimams 

Technologijų ir gamybos 

inžinieriai 

Sudaro naujų ir tobulina esamų inžinerinių gaminių gamybos technologijas 

(pvz., mechaninio apdirbimo), garantuojančias reikiamus gaminio 

parametrus, normuoja gamybos operacijų laiką, skaičiuoja gamybos 

sąmatas, laiko, kaštų ir energetinių sąnaudų prasme optimizuoja gamybos 

procesus ir gamybos organizavimą, išmano gamybos valdymo sistemas, 

vadovauja padaliniams, atliekantiems šiuos darbus, užtikrindami atitikimą 

saugos ir energetinio efektyvumo reikalavimams 

Elektros inžinieriai Projektuoja naujus elektrotechnikos gaminius (ar kitų gaminių 

elektrotechnikę dalį), konstruoja jų prototipus bei rengia techninę 

dokumentaciją, organizuoja gaminių sertifikavimą, kuria, optimizuoja ir 

realizuoja jų gamybos, surinkimo, derinimo ir remonto technologijas bei 

procesus, rengia ir organizuoja masinę gamybą, kontroliuoja gaminių 

kokybę, projektuoja, montuoja, derina ir eksploatuoja metalo, plastikų ir 

pan. apdirbimo technologinius įrenginius, taip pat kitus technologinius 

inžinerinius įrenginius, linijas ir tinklus (jų elektrinę dalį), efektyviai vadovauja 

padalinių, atliekančių šiuos darbus, veiklai, užtikrindami atitikimą saugos ir 

energetinio efektyvumo reikalavimams 

Elektros inžinerijos technikai 

(gamybos meistrai) 

Išmano elektrotechnikos ir pan. gaminių gamybos, surinkimo, derinimo, 

remonto ir kokybės kontrolės techninę dokumentaciją, technologijas bei 

įrenginius, efektyviai organizuoja gamybinių ir eksploatacinių padalinių, 

atliekančių šiuos darbus, veiklą, užtikrindami atitikimą saugos ir energetinio 

efektyvumo reikalavimams 

Elektronikos inžinieriai Projektuoja naujus elektronikos gaminius (ar kitų gaminių elektroninę dalį), 

konstruoja jų prototipus bei rengia techninę dokumentaciją, organizuoja 

gaminių sertifikavimą, kuria, optimizuoja ir realizuoja jų gamybos, surinkimo, 

derinimo ir remonto technologijas bei procesus, rengia ir organizuoja 

masinę gamybą, kontroliuoja gaminių kokybę, projektuoja, montuoja, 

derina ir eksploatuoja metalo, plastikų ir pan. apdirbimo technologinius 

įrenginius, taip pat kitus technologinius inžinerinius įrenginius, linijas ir tinklus 

(jų elektroninę dalį, galimai įskaitant automatinio valdymo ir IT įrangą), 

efektyviai vadovauja padalinių, atliekančių šiuos darbus, veiklai, 

užtikrindami atitikimą saugos ir energetinio efektyvumo reikalavimams 

Elektronikos inžinerijos technikai 

(gamybos meistrai) 

Išmano elektronikos, telekomunikacijų ir pan. gaminių gamybos, surinkimo, 

derinimo, remonto ir kokybės kontrolės techninę dokumentaciją, 

technologijas bei įrenginius, efektyviai organizuoja gamybinių ir 

eksploatacinių padalinių, atliekančių šiuos darbus, veiklą, užtikrindami 

atitikimą saugos ir energetinio efektyvumo reikalavimams 
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Šaltinis: paruošė autoriai 

Antrame etape buvo atlikti 7 interviu su LINPRA pasiūlytų Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių 

atstovais.  Interviu metu siekta nustatyti, kurios iš žemėlapyje įvardintų kompetencijų yra kritinės 

Lietuvos inžinerinėje pramonėje. Interviu dalyvavusios pramonės inžinerijos įmonės – UAB „Stevila“, 

UAB „Karbonas, UAB „Precizika“, UAB „Arginta Engineering“, UAB „Ekspla“, UAB „Selteka“ ir AB 

„Vilma“ – yra vidutinio dydžio, kuriose dirba 50 – 500 darbuotojų. Jų veiklos sritys apima metalo 

apdirbimą, produktų surinkimą, lazerių ir lazerinių sistemų komponentų gamybą, fotoelektrinių saulės 

elementų tyrimus ir gamybą, metrologinių įrenginių kūrimą ir gamybą, elektroninės įrangos ir 

prietaisų konstravimą ir gamybą, elektros mašinų ir įrengimų konstravimą ir gamybą. 

 Šią dalį sudaro šeši skyriai. Antrame skyriuje įvertinamas įmonių konkurencinių strategijų 

poveikis kompetencijų paklausai. Trečiajame skyriuje apibendrinami darbdavių vertinimai dėl 

aukštųjų mokyklų absolventų pasirengimo darbui jų įmonėse. Ketvirtame skyriuje išskiriamos 

techninės kritinės kompetencijos. Penktame skyriuje apibrėžiamos socialinės kritinės kompetencijos. 

Šeštasis skyrius skirtas išvadoms ir rekomendacijoms. 

Kokybiniai tyrimai leidžia pateikti gilesnes įžvalgas, pritaikytas konkrečiam kontekstui, nei 

kiekybinės apklausos. Kita vertus, tokia duomenų rinkimo strategija neleidžia apibendrinti išvadų 

visam sektoriui. Be to, darbdaviai, vertindami absolventus, turi informacijos tik apie tuos, kurie į juos 

kreipėsi, t.y. gali būti, kad dalis absolventų įsidarbina kituose ūkio sektoriuose, lieka aukštosiose 

mokyklose dirbti mokslinio darbo arba išvyksta tęsti mokslų ir/ar dirbti į užsienį. Atitinkamai reikėtų 

interpretuoti toliau pateiktą medžiagą.  

2.2 Įmonių konkurencinių strategijų poveikis kritinių kompetencijų paklausai 
 

Lietuvos rinka yra maža, todėl visos apklausoje dalyvavusios inžinerinės pramonės įmonės 

eksportuoja savo produkciją. Dėl didelių (pavyzdžiui, darbo jėgos ir energijos) kaštų Lietuvos įmonės 

nėra pajėgios sėkmingai konkuruoti masinėje ir pigių produktų gamyboje su, pavyzdžiui, Kinijos 

gamintojais, kurie gali pasiūlyti didelius produktų kiekius už mažą kainą. Todėl Lietuvos inžinerinės 

įmonės specializuojasi gamindamos vienetinius arba serijinius mažos apimties produktus. Tokiai 

gamybai būdingi nišinis pobūdis ir aukšta kokybė. Todėl įmonės veiklos strategijos dažniausiai remiasi 

dideliu lankstumu, aukšta gamybos sparta, greito tiekimo užtikrinimu, modernia įranga ir 

naujausiomis technologijomis. Kadangi Lietuvos įmonės užima atskiras nišas, o produkciją 

eksportuoja, jų tarpusavio konkurencijos lygis nėra aukštas, t.y. jos konkuruoja globalioje rinkoje 

užsienyje. Tokios įmonių konkurencinės strategijos turi poveikį kompetencijų paklausai, kaip tai 

parodyta pav. 2.1.  
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Pav. 2.1: Įmonių konkurencinės strategijos ir žmogiškųjų išteklių politikos poveikis kompetencijų paklausai

     

Šaltinis: paruošė autoriai 

       

Vidutinis dabartinių inžinerinės pramonės įmonių dydis, vyraujantis jų verslo modelis bei 

moderni įranga lemia, kad joms reikia santykinai mažai inžinierių užtikrinti stabilų gamybos procesą. 

Pavyzdžiui, interviu dalyvavusiose įmonėse 7 – 11 inžinierių sudaro konstravimo skyrių ar tyrimų 

centrą. Toks inžinierių poreikis paaiškinamas tuo, kad dauguma įmonių aktyviai nekuria savo pačių 

produktų, o atlieka detalių ar mazgų gamybos paslaugas kitiems gamintojams, gaudamos jų 

parengtą techninę dokumentaciją ir kartais specifinę technologinę įrangą. Kita vertus, turint ribotą 

inžinierių–konstruktorių potencialą įmonei yra sunku susikurti ir įsisavinti nuosavą gaminį. 

Interviu metu nustatyta, kad įmonių lankstumas, t.y. gebėjimas dirbti su įvairiais klientais ir 

užsakymais, lemia, kad įmonei reikia darbuotojų, galinčių greitai įsisavinti naujas žinias, perprasti 

naujas technologijas. Tokie darbuotojai turi puikiai žinoti gamybos procesus bei gebėti greitai 

prisitaikyti prie vidinių ir išorinių pokyčių, perimti technologines naujoves. 

Kadangi įmonės dirba siaurose nišose, kiekvienai darbo vietai reikalingi specifiniai gebėjimai, 

atitinkantys būtent tos srities produktų gamybos poreikius, ir kurie dažniausiai išsiugdomi jau pradėjus 

dirbti toje konkrečioje įmonėje. Interviu dalyvavę įmonių atstovai nesitiki, kad universitetą baigusių 

absolventų įgūdžiai visiškai atitiktų konkrečios darbo vietos reikalavimus. Tačiau absolventai turėtų 

būti kompetentingi šiuolaikinių inžinierinių technologijų, medžiagų ir gamybos procesų srityse. Tai 

lemia, kad ieškoma darbuotojų su geresnio lygio bendromis inžinerinėmis žiniomis ir turinčių 

aukštesnę motyvaciją asmeninei profesinei karjerai tam, kad tolimesnis jų mokymas, atsižvelgiant į 

įmonės veiklos specifiką, užtruktų kuo trumpiau. Kitaip tariant, visoms įmonėms rūpi aukštojoje 

mokykloje įgytų žinių rinkinio kokybė, bet konkrečių žinių (kompetencijų) poreikis skiriasi priklausomai 

nuo įmonės veiklos specifikos.  

Tipinės įmonės veiklos 
savybės

Gamyboje naudojama moderni 
įranga

Pramonėje dominuoja mažos-
vidutinės įmonės

Įmonės yra lanksčios klientų ir 
gaminamų produktų atžvilgiu

Įmonės konkuruoja specifiniuose 
segmentuose

Įmonės gamina vienetinius arba 
mažos apimties serijinius produktus

Įmonės konkuruoja gamybėnimis ir 
vadybinėmis technologijomis

Įmonių žmogiškųjų išteklių 
politika

Įmonėms yra itin svarbus 
mokymasis darbo vietoje

Iš naujai įdarbinamų darbuotojų tik 
nedaugelis  turi aukštą kvalifikaciją

Darbuotojų kaita įmonėse 
priklauso nuo jų amžiaus - didesnė 

yra jaunų darbuotojų segmente

Daugelyje įmonių nėra griežto 
atskyrimo tarp inžinierių ir gamybos 

meistrų

Žemesnį išsilavinimą turintys 
darbuotojai kyla karjeros laiptais ir 

gali užimti inžinieriaus pareigas

Darbuotojų motyvacija yra svarbus 
įmonių augimo šaltinis 

Kompetencijų poreikis

Darbuotojas turi turėti gerą bazinį 
šiuolaikinį inžinerinį išsilavinimą

Specifiniai gebėjimai yra ugdymi 
darbo vietoje

Darbuotojo praktinė patirtis yra itin 
svarbi

Darbuotojas turi gebėti greitai 
prisitaikyti prie pokyčių ir įsisavinti 

technologines naujoves

Darbuotojas turi išmanyti įmonės 
gamybinius procesus

Darbuotojai turi nuolat kelti 
kvalifikaciją bei išsiskirsti aukšta 

vidine motyvacija
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Interviu metu nustatyta, kad įmonės konkuruoja technologijomis, kurios apima efektyvią 

gamybą ir žmogiškųjų išteklių valdymą. Aukšta darbuotojų kompetencija yra būtina užtikrinti aukštą 

produktų kokybę, mažinti gamybos sąnaudas (t.y. didinti įmonės veiklos efektyvumą) bei sutrumpinti 

tiekimo terminus. Laikui bėgant gero darbuotojo žinios turėtų apimti visą gamybos procesą arba 

savo produkto konstravimą. Interviu dalyvavę įmonių vadovai užtikrino, kad įmonės skiria daug 

išteklių darbuotojų mokymui ir motyvacijai (savo biudžeto ribose). Įmonių vadovai teigia, kad 

įmonės aktyviai rengia darbuotojus viduje (dažniausiai taikant mokymąsi darbo metu (angl. 

„learning by doing“)), kelia visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, įskaitant stažuotes pas savo 

strateginius partnerius ar specializuotuose mokymo centruose užsienyje. Jie taip pat ieško būdų 

aktyviai dalyvauti rengiant studentus (per praktiką, bendradarbiavimą su dėstytojais ir t.t.). Kita 

vertus, investuodami į savo darbuotojus, įmonių vadovai skatina juos kilti profesinės karjeros laiptais ir 

stengiasi juos išlaikyti įmonėje. Todėl aukštos kvalifikacijos darbuotojų kaita įmonėse nėra didelė, 

lyginant su žemos kvalifikacijos darbuotojų segmentu, nebent darbuotojai išvažiuoja į užsienį, kur 

gali dirbti panašų darbą už didesnį atlyginimą.  

Interviu dalyvavusiose įmonėse gamybos meistrais (technikais6) dirba dalis darbuotojų su 

universitetiniu išsilavinimu, ypač pradiniu jų profesinės karjeros metu, kai jiems būtina įgauti praktinių 

įgūdžių gamybos technologijų ir organizavimo srityse. Darbuotojai, atsakingi už projektavimą, 

konstravimą, kokybės kontrolę, kompiuterinių programų programavimą, dažniausiai turi aukštąjį 

techninį išsilavinimą. Kita vertus, to paties išsilavinimo darbuotojai dirba su šiuolaikiniais programinio 

valdymo technologiniais įrenginiais (metalo ir plastikų apdirbimo staklėmis ar centrais, litavimo 

linijomis ir pan.), kur jie dažnai atlieka ne tik operatorių, bet ir programuotojų funkcijas. Darbuotojai, 

baigę profesinio rengimo įstaigas ir įgavę pakankamą patirtį, gali dirbti ir gamybos meistrais.   

2.3 Absolventų pasiūla darbdavių akimis 
 

Interviu dalyvavę įmonių vadovai teigia, kad priimtų aukštųjų mokyklų absolventų mokymas 

įmonėse trunka apie 3 mėn., tačiau visos būtinos kompetencijos yra įgyjamos per 2–3 metus. 

Mokymąsi įgalina pakankami absolventų bendrieji gebėjimai, tačiau apsunkina praktinių žinių ir 

gebėjimų stoka.  

Įmonių vadovai teigia, kad inžinerinių mokslų studijų programos apima būtiniausius 

kompetencijų dalykus. Teorinės absolventų žinios yra vertinamos kaip pakankamos / priimtinos, bet 

jų šiuolaikinių technologijų, medžiagų ir gamybos procesų žinios yra nepakankamos.  Specifinės 

žinios, aktualios atskiroms darbo vietoms (pavyzdžiui, dirbti su kompiuterine konstravimo ir braižymo 

programa „ProEngineer), gali būti nesunkiai įgyjamos darbo metu, jei darbuotojas turi gerą bendrąjį 

pasiruošimą ir atitinkamą motyvaciją.  

Svarbiausia absolventų kompetencijų spraga – praktinių žinių apie šiuolaikines technologijas, 

medžiagas ir gamybos procesus stoka. Interviu metu išskirtos šios apibendrintos sritys: 

1. Žemas gamybos įmonių veiklos ir procesų suvokimo lygmuo; 

2. Žemi gebėjimai sujungti ir taikyti įgytas žinias, sprendžiant problemas; 

3. Žemi gebėjimai, remiantis technine dokumentacija, pagaminti (naudojant paprastus 

ar sudėtingus įrankius) numatytą produktą; 

4. Žemi gebėjimai kurti naujus procesus ar produktus.  

Aukštųjų mokyklų absolventų praktinių gebėjimų stoką, darbdavių akimis, lemia keturios 

priežastys: 

 Praktikai (ir mokomajai, ir gamybinei) įmonėse skiriama nepakankamai laiko. Pačios 

praktikos dažniausiai yra nekokybiškos, nes trūksta motyvacijos ir iš studentų, ir iš 

                                                             
6
 Technikai atlieka gamybos meistrų funkcijas. 
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aukštosios mokyklos pusės jas kokybiškai organizuoti ir kontroliuoti jų kokybę. Anot 

įmonių atstovų, praktika turėtų sudaryti apie 30 proc. studijų programos; 

 Įmonių vadovų nuomone studentai nepakankamai laiko praleidžia praktiniuose 

užsiėmimuose (pavyzdžiui, laboratorijose), kuriuose formuojami gebėjimai kurti naujus 

produktus, tiriamos naujos perspektyvios medžiagos arba gamybos procesai; 

 Aukštųjų mokyklų ir darbdavių bendradarbiavimas išlieka formalus. Dalis įmonių 

vadovų išreiškė norą dalyvauti formuojant baigiamųjų studentų darbų temas, 

diskutuojant dėl inžinerinių studijų tobulinimo, priimant studentus praktikai; 

 Tik nedidelė dalis dėstytojų turi patirties dirbant inžinerinį darbą šiuolaikinėse gamybos 

įmonėse ar įgyvendinant joms reikalingų taikomųjų tyrimų užsakymus.   

Kita svarbi, darbdavių nuomone, problema – „prasta studentų kokybė“, t.y. dalis studentų į 

inžinerines studijas stoja, nes neįstojo į kitas specialybes. Gabiausi studentai dažniausiai stoja į 

socialinius mokslus bei mediciną. Inžinerines studijas dažniau renkasi prasčiau išlaikę valstybinius 

egzaminus. Todėl studentams gali būti sunkiau įsisavinti dėstomus dalykus, o mokymosi motyvacija 

yra nepakankama.  

Dalis įmonių vadovų siūlė, kad „idealus“ inžinierius turėtų būti rengiamas išnaudojant tris 

mokymosi pakopas: a) profesinėje mokykloje galėtų būti įgyjami praktiškai pritaikomi gamybos 

gebėjimai; b) universitete bakalauro studijų metu būtų įgyjami inžineriniai gebėjimai; c) gamybos 

vadybos magistrantūros programoje būtų stiprinami gebėjimai planuoti, kurti ir vadovauti 

darbuotojų komandoms. Atskiras mokymosi pakopas turėtų skirti bent kelerių metų darbas įmonėse.  

Įmonių vadovai įdarbintais darbuotojais yra daugiau patenkinti nei nepatenkinti. Šiuo metu 

apklaustose įmonėse yra  ieškoma nedidelio skaičiaus (iki 10) darbuotojų. Tik maža įmonių vadovų 

dalis teigė, kad siekiama pritraukti absolventus, baigusius mokslus užsienyje, arba aukštos 

kvalifikacijos konstruktorius ir projektuotojus iš užsienio. Nors ženkli dalis įmonių vadovų reiškia 

nepasitenkinimą inžinerijos studijų sistema Lietuvoje, įmonės prie jos yra „sėkmingai prisitaikiusios“, t.y. 

studijų sistemos rezultatai atitinka įmonių veiklos strategiją ir turimus finansinius išteklius.  

Kita vertus, įmonės, pridėtinės vertės kūrimo grandinėje užimančios žemus laiptelius, dažnai 

neturi strateginių planų pakeisti savo veiklą ir pereiti prie aukštesnės pridėtinės vertės gamybos. 

Neturint tokių ambicingų planų ar jų įgyvendinimo galimybių, įmonės absolventų tinkamumą vertina 

pagal savo dabartinės santūrios (kuriamos pridėtinės vertės prasme) gamybinės veiklos poreikius. 

2.4 Techninės kritinės kompetencijos7 
 

Kritinės kompetencijos gali būti sąlyginai išskirstytos į tris grupes pagal pridėtinės vertės grandis:  

 naujų produktų kūrimo kritinės kompetencijos; 

 gamybos kritinės kompetencijos; 

 kokybės užtikrinimo kritinės kompetencijos.  

Kai kokybės kontrolės funkcijos nėra atskirtos įmonėje, gamybos darbuotojai atsako ir už 

kokybę. Taip pat naujų produktų kūrimas gali apimti produkto vystymą ir konstravimą pagal 

užsakovo koncepciją. Darbuotojas, turintis šių kompetencijų derinį, gali eiti aukšto lygio pareigas 

įmonėje, prisiimti atsakomybę už gamybą arba naujų produktų kūrimą. Jis yra tas „auksinis“ 

darbuotojas, kuris yra nepakeičiamas įmonėje ir kuris užtikrina įmonės vystymąsi.  

Interviu metu nustatyta, kad daugelis Lietuvos įmonių (dėl jų konkurencinių strategijų) nekuria 

savo produktų ir teikia gamybos paslaugas pagal užsakovo projektus. Kita vertus, įmonės, kurios 

identifikuoja naujas galimybes rinkose ir atitinkamai keičia savo konkurencines strategijas, laikui 

                                                             
7 Remiantis studijos įvade pateiktu kompetencijų, gebėjimų ir įgūdžių apibrėžimu, „kompetencijos“ sąvoka vartojama 
siaurąja prasme, atitinkančia „gebėjimų“ apibrėžimą. 
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bėgant galėtų išvystyti naujų produktų kūrimo kompetencijas. Tokios įmonės šiuo metu ruošiasi arba 

jau teikia paslaugas, reikalaujančias kritinių naujų produktų kūrimo kompetencijų, kaip, pavyzdžiui, 

konstravimo paslaugos arba projektavimo paslaugos. Įmonėms, kurios lėtai juda pridėtinės vertės 

grandinėje, aktualiausios yra gamybinės ir kokybės kontrolės inžinierių kompetencijos. 

Nustatytos kritinės gamybos kompetencijos yra išvardintos 2.2 lent.8, pateiktoje žemiau. Prie 

kritinių kompetencijų pavadinimo pateikiami jų taikymo orientaciniai pavyzdžiai.  

Lent. 2.2: Kritinės gamybos kompetencijos 

Kritinė kompetencija Kritinės kompetencijos taikymas (pavyzdžiai) 

Kompiuterinio projektavimo 

išmanymas (pavyzdžiui, 

AutoCad, 3D-Cad, SolidWorks ir 

t.t.); 

Savarankiškai specializuotų programinių įrankių pagalba modeliuoti ir 

projektuoti naujus gaminius ar jų komponentus, atlikti projektuojamų gaminių 

inžinerinę analizę, virtualioje erdvėje sukurti gaminį ir atlikti jo bandymus, 

sukurti techninius brėžinius ir kitą techninę dokumentaciją, modifikuoti 

turimus/gautus brėžinius ir techninę dokumentaciją, išmanyti tarptautinius ir 

kitų šalių pagrindinius techninės dokumentacijos standartus; 

Gaminių techninės 

dokumentacijos išmanymas; 

Savarankiškai techniškai interpretuoti informaciją iš kompleksinių brėžinių, 

technologinių kortelių ir kitos techninės dokumentacijos, nustatant gaminio 

geometrinių matmenų ir gamybos technologijų reikalavimus, daryti 

neesmines brėžinių ir kitos techninės dokumentacijos korekcijas pagal 

gamybos technologines galimybes, išmanyti tarptautinius ir kitų šalių 

pagrindinius techninės dokumentacijos standartus; 

Staklių ir kitų įrenginių darbo bei 

programavimo išmanymas; 

Išmanyti staklių ir kitų skaitmeninio programinio valdymo technologinių 

įrenginių, įrankių ir įrangos sandarą, jų veikimo, eksploatavimo, įskaitant 

kokybės kontrolę, principus, išmanyti detalių technologinio apdirbimo šiais 

įrenginiais ypatybes ir gamybos technologinio proceso organizavimo bei 

planavimo principus, žinoti pagrindines technologinių įrenginių valdymo 

programų kalbas, mokėti sudaryti technologinių įrenginių valdymo 

programas pagal tipinių gaminių techninę dokumentaciją, parinkti įrankius, 

išmanyti technologinio proceso imitaciją skaitmeninio programinio valdymo 

technologinio įrenginio simuliatoriaus pagalba, surinkti įrenginių darbo 

statistinius duomenis ir analizuoti rezultatus/duomenis nustatant galimus 

problemų šaltinius; 

Elektronikos elementų, prietaisų 

ir jų sistemų išmanymas; 

Išmanyti analoginių bei skaitmeninių elektronikos prietaisų ir jų tipinių sistemų 

ir funkcinių mazgų bei elementų sandarą, veikimo ir vartojimo principus, 

išmanyti elektroninių prietaisų ir sistemų projektavimą, išmanyti elektronikos 

prietaisų ir sistemų techninę dokumentaciją, įskaitant tarptautinius ir kitų šalių 

pagrindinius techninės dokumentacijos standartus; 

Medžiagų ir medžiagotyros 

išmanymas; 

Išmanyti šiuolaikinėje gamyboje naudojamas tradicines ir netradicines 

medžiagas, jų sudėties ir kokybės tyrimą, išmanyti šiuolaikinių medžiagų 

terminio, sparčiojo, adityvinio ir pan. efektyvius apdorojimo būdus, 

technologinius įrenginius, medžiagų tyrimo ir apdorojimo technologinio 

proceso organizavimo ir planavimo principus; 

Geometrijos, fizikos, chemijos 

išmanymas; 

Išmanyti sudėtingų mechaninių detalių, mazgų ir sistemų geometrinius 

(trigonometrinius) skaičiavimus ir tiesioginius bei netiesioginius matavimus ir jų 

paklaidas, apskaičiuoti sudėtingų automatinių mechatroninių sistemų 

(robotų) konstrukcinių dalių judėjimo ir jo apdorojamo objekto erdvinio 

pozicionavimo tikslumo parametrus, išmanyti fizikinius kietųjų kūnų, skysčių ir 

dujų procesų statikos bei dinamikos principus, išmanyti tiesioginius ir 

netiesioginius temperatūros, slėgio, šilumos, šviesos, dujų ir pan. srautų, mainų 

                                                             
8
 Kritinių kompetencijų išdėstymas yra atsitiktinis.  
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ir kitų procesų parametrų matavimų principus, išmanyti korozijos ir kitus 

elektrocheminius procesus ir apsaugos būdus; 

Gamybos technologijų ir 

valdymo procesų išmanymas; 

Išmanyti šiuolaikinius metalo, plastikų ir kitų šiuolaikinių medžiagų efektyvaus 

apdorojimo būdus ir technologinius įrenginius, išmanyti tipines mechaninių, 

elektrotechnikos ir elektronikos gaminių gamybos ir kokybės kontrolės 

technologijas, išmanyti gamybos įrankių bei įrangos parinkimą ir gamybos 

technologinių kortelių sudarymą, išmanyti tiekimo ir gamybos organizavimą 

bei planavimą, šių procesų tobulinimą ir automatizavimą, siekiant didinti 

gamybos efektyvumą ir mažinti kaštus; 

Projekto valdymo žinios 

(įskaitant gamybos planavimą). 

Planuoti ir organizuoti gamybinių projektų vykdymą, paskirstyti žmogiškuosius 

išteklius, koordinuoti žmogiškuosius ir gamybinius išteklius, analizuoti klientų 

poreikius ir reikalavimus, parengti asignavimų planus, paskirstančius projekto 

biudžetą, nustatyti darbų terminus ir parengti darbų atlikimo grafikus, išlaidų 

prognozes, sudaryti projekto biudžetą, kontroliuoti biudžeto vykdymą, 

nustatyti gamybos tendencijas ir išvengti pinigų srautų problemų, nustatyti 

klientų pirmenybę, kai vienu metu vykdoma daug projektų, ruošti projektų 

pasiūlymus, sudaryti sutartis ir planavimo dokumentus, nustatyti vieno 

produkto ir visos produktų serijos pastovius kaštus, kintančius kaštus, skaičiuoti 

tiesioginius ir netiesioginius kaštus, apskaičiuoti produkto savikainą ir pelną, 

nustatyti verslo aplinką ir ją lemiančius veiksnius, palyginti kelių alternatyvų 

kaštus ir pasirinkti efektyviausią gamybos būdą, apskaičiuoti konstravimo ir 

projektavimo kainą; 

Šaltinis: paruošė autoriai 

Nustatytos kritinės testavimo kompetencijos yra išvardintos 2.3 lent., pateiktoje žemiau. 

Lent. 2.3: Kritinės kokybės užtikrinimo kompetencijos 

Kritinė kompetencija Kritinės kompetencijos taikymas (pavyzdžiai) 

Techninių matavimų įgūdžiai ir 

standartų išmanymas; 

Išmanyti dabartinius mechaninių detalių, mazgų ir jų tarpusavio padėties 

geometrinių matavimus, išmanyti metalinių ir plastikinių detalių mechaninių 

(stiprumo, tamprumo ir kietumo) ir paviršių bei jų dangų parametrų 

matavimus, gaminių ir jų gamybos procesų technologinių parametrų, 

elektrinių ir kitų fizikinių bei cheminių parametrų matavimus bei kokybės 

kontrolę ir rezultatų įvertinimą, lyginant su gaminių ir procesų techninės 

dokumentacijos reikalavimais, išmanyti tarptautines ir kitų šalių parametrų 

matavimo vienetų sistemas ir standartus; 

Duomenų analizės išmanymas; Išmanyti šiuolaikinius kokybės matavimo rezultatų kaupimo būdus, išmanyti 

duomenų ir informacijos apdorojimo sistemas, išmanyti kokybės valdymo 

sistemas gamybinėse įmonėse; 

Matavimo priemonių 

išmanymas. 

Išmanyti šiuolaikinius skaitmeninio programinio valdymo ir rankinius 

geometrinių parametrų matavimo prietaisus, išmanyti metalinių ir plastikinių 

detalių mechaninių (stiprumo, tamprumo ir kietumo) ir paviršių bei jų dangų 

parametrų matavimų prietaisus, gaminių ir jų gamybos procesų 

technologinių parametrų, elektrinių ir kitų fizikinių bei cheminių parametrų 

matavimų bei kokybės kontrolės įrangą ir mokėti ja efektyviai naudoti. 

Šaltinis: paruošė autoriai 

Nustatytos kritinės naujų produktų kūrimo kompetencijos yra išvardintos 2.4 lent., pateiktoje 

žemiau. Įmonės, vystančios savo produktų gamybą, nurodė, kad naujų produktų idėjos kyla iš (1) 

rinkos poreikių analizės (įmonės pardavimų/rinkodaros skyrius), (2) sukauptos įmonės patirties bei (3) 

įmonių vidinių poreikių užtikrinimo (pavyzdžiui, įmonė sukūrė apšvietimo sistemą minimizuoti vidinius 

kaštus, kuri vėliau buvo pritaikyta pardavimams). Įmonės, kurios neprojektuoja savo produktų, 
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nurodė, kad joms šiuo metu trūksta aukštos kvalifikacijos projektuotojų bei „idėjų“ (t.y. kūrybingų 

inžinierių, drąsos rizikuoti, nesant tikriems, ar gaminys bus rinkoje sėkmingas, įmonės patirties ir t.t.). 

Lent. 2.4: Kritinės naujų produktų kūrimo kompetencijos 

Kritinė kompetencija Kritinės kompetencijos taikymas (pavyzdžiai) 

Koncepcinio produkto kūrimo 

išmanymas;  

Išmanyti produkto rinkos tyrimo rezultatų naudojimą (t.y. kas yra rinkos 

bendrieji poreikiai, kokia galima produkto pasiūla, identifikuoti vartotoją, 

konkuruojančius produktus, jų gamintojus, esamas paklausos nišas), išmanyti 

produkto koncepcijos parengimą, įskaitant jo dizaino sprendimą, 

pagrindines medžiagas ir gamybos technologijas, reikalingas pradines 

investicijas ir pan., išmanyti produkto verslo plano rengimą; 

Projektavimo įgūdžiai (produkto 

modeliavimas); 

Išmanyti šiuolaikinius naujo produkto virtualaus modeliavimo ir projektavimo 

būdus ir programinius įrankius, išmanyti produkto dizaino kūrimą, produkto 

sisteminį projektavimą ir inžinerinę analizę; 

Konstravimo įgūdžiai. Išmanyti šiuolaikinius naujo produkto techninio konstravimo būdus ir įrankius, 

išmanyti produkto detalių ir mazgų techninį projektavimą ir techninės 

dokumentacijos sukūrimą, prototipo sukūrimą, jo bandymus ir sertifikavimą, 

serijinės gamybos parengimą, įskaitant įrangos projektavimą ir gamybą, 

išmanyti produkto kūrimo ir bandomosios serijos gamybos projekto valdymą; 

Šaltinis: paruošė autoriai 

Interviu metu nustatyta, kad kritinės gamybos kompetencijos, kurių šiuo metu absolventai 

nepakankamai turi, yra produktų techninės dokumentacijos išmanymas. Nors absolventai dažnai 

moka naudotis kompiuterinio projektavimo (braižymo) programomis, jie realiai nėra įsisavinę  

techninės braižybos principų ir „ranka“ negalėtų parengti realios detalės techninio eskizo ar 

atkartoti brėžinio. Todėl tokie absolventai susiduria su sunkumais, kai tik reikia skaityti ir interpretuoti 

techninę dokumentaciją bei ją taisyti/adaptuoti. Taip pat trūksta gebėjimų praktiškai atliekant 

detalių geometrinių ir kitų parametrų matavimus, naudojant matavimo įrankius bei vertinant 

medžiagas. Absolventams yra sudėtinga nustatyti, iš kokio metalo yra pagamintas produktas ir kaip 

keičiasi tos medžiagos savybės gamybos metu. Be to, absolventams neretai sudėtinga atlikti 

techninius matavimus iš kompleksinių brėžinių arba naudojantis modernia įranga. Darbdavių 

nuomone absolventams taip pat trūksta mechanikos teorinių žinių ir mechaninių procesų suvokimo. 

Taip pat visų įmonių atstovai pasigedo projektų valdymo gamyboje kompetencijų. Inžinerijos 

absolventai nežino viso projekto valdymo proceso, nemoka apskaičiuoti ir paskirstyti reikalingus 

gamyboje kaštus bei apskaičiuoti produkto savikainą. Verslo ekonomikos pagrindai yra būtini 

šiuolaikiniam inžinieriui. 

Kita vertus, dauguma įmonių vadovų liko patenkinti projektavimo kompiuterinių programų 

naudojimo formaliais gebėjimais. Buvo pabrėžta, kad iš absolventų nesitikima, kad jie išmanys visas 

kompiuterines programas bei galės jas taikyti, tačiau absolventai, išmanydami vieną programinį 

projektavimo įrankį, per gana trumpą laiką (apytiksliai mėnesį) gali įgyti gebėjimų naudoti ir kita 

įmonėje įdiegta analogiškos paskirties įranga. Panaši situacija yra, kai kalbama apie darbą su 

skaitmeninio programinio valdymo staklėmis ir kitais technologiniais įrenginiais ar jų programavimą. 

Įmonių atstovai nesitiki, kad absolventai galės naudotis visomis įmanomomis staklėmis, nes 

technologijos keičiasi pakankamai greitai ir nuolat atsiranda naujų staklių, tačiau būtina, kad 

absolventai žinotų pagrindines šiuolaikines gamybinių procesų technologijas, technologinių 

įrenginių veikimo ir darbo su jais principus.  
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2.5 Socialinės kritinės kompetencijos9 
 

Interviu metu buvo nustatytos socialinės/asmeninės kritinės kompetencijos, kurios būtinos 

geram inžinieriui. Įmonių atstovų nuomone, ši sritis silpnai aprėpta aukštųjų mokyklų programose. 

Gamybos ir projektavimo veikla reikalauja bendradarbiavimo tarp skirtingų darbuotojų, idėjų 

generavimo ir rizikos valdymo. Darbuotojai turi mokėti priimti atsakomybę už savo veiksmus, 

pavyzdžiui, pagamintus produktus ir jų kokybę. Nustatytos kritinės socialinės kompetencijos yra 

įvardintos 2.5 lent., pateiktoje žemiau.  

Lent. 2.5: Kritinės socialinės bei asmeninės kompetencijos 

Kritinė kompetencija Kritinės kompetencijos taikymas (pavyzdžiai) 

Užsienio kalbos žinios Suprasti techninę dokumentaciją užsienio kalba, parašyti brėžinių ir 

specifikacijų patikslinimus užsienio kalba, gebėti žodžiu ir raštu bendrauti su 

užsakovu užsienio kalba; 

Darbo komandoje įgūdžiai Prisitaikyti prie kitų komandos darbuotojų (jų darbo tempo ir išskirtinių 

savybių), kooperuotis su kitais specialistais sprendžiant problemas, išgirsti ir 

išanalizuoti skirtingus požiūrius į problemą; 

Kūrybiškumas Siūlyti nestandartinius arba naujus inžinierinius sprendimus esamoms 

problemoms, pritaikyti tą pačią informaciją skirtingiems tikslams, pritaikyti 

mokslines idėjas praktinių inžinerinių problemų sprendimams; 

Motyvacija tobulėti Siekti naujos informacijos bei naujų įgūdžių/žinių, domėtis naujomis 

technologijomis bei kitomis naujovėmis profesinėje veikloje, nuolat tobulėti; 

Efektyvaus bendravimo 

įmonėje įgūdžiai 

Tinkamai deleguoti darbus žemesnėje pozicijoje esantiems darbuotojams, 

toleruoti skirtingus požiūrius ir skirtingą gyvenimo patirtį, efektyviai perteikti 

informaciją kitiems darbuotojams, suprasti ir tiksliai atlikti instrukcijas, jeigu 

instrukcijos neaiškios, paprašyti paaiškinti dar kartą, dirbti su žmonėmis iš 

įvairių socialinių sluoksnių ir profesijų; 

Savarankiškumas Pateikti savo darbo grįžtamąjį ryšį ir pasiūlymus dėl savo įgūdžių tobulinimo, 

savarankiškai dirbti, priimti atsakomybę, savarankiškai surasti papildomą 

informaciją, reikalingą darbe, savo /kitų darbuotojų/visos organizacijos 

darbo stebėsena ir rezultatų įvertinimas, siekiant darbo efektyvumo; 

Kritinių situacijų valdymo 

įgūdžiai 

Nustatyti problemos priežastis, surinkti susijusią informaciją, įvertinti galimybes, 

įgyvendinti efektyviausius sprendimus tinkamu laiku (atsižvelgus į santykines 

jo sąnaudas ir naudą), numatyti problemas, taikyti bendrąsias taisykles 

konkrečių problemų sprendimui. 

Šaltinis: paruošė autoriai 

Interviu metu dažniausiai buvo akcentuota, kad darbuotojams trūksta komandinio darbo 

kompetencijų, vidinės motyvacijos bei kūrybiškumo. Gamybos įmonėse kiekvienas darbuotojas turi 

savo funkcijas, tačiau tik bendras visos komandos darbas leidžia pasiekti rezultatus. Universitetų 

absolventams, darbdavių manymu, būdingas individualizmas, komandinio darbo kompetencijos 

stoka. Be to, dauguma interviu dalyvavusių įmonių atstovų pabrėžė, kad šiuo metu darbuotojams 

ypatingai trūksta kūrybiškumo. Tai rimta kliūtis įmonėms kopiant aukštyn pridėtinės vertės grandine 

link savo produktų kūrimo. Darbdaviai taip pat tikisi, kad darbuotojai turės vidinę motyvaciją 

tobulėti.  Pavyzdžiui, vienos įmonės mokslo darbuotojai (fizikai) išvažiuoja stažuotis į užsienio 

mokslines įstaigas, siekia aukštesnio lygio išsilavinimo Lietuvoje ir užsienyje, tačiau tokių iniciatyvų iš 

inžinerinį išsilavinimą turinčių darbuotojų nebuvo.  

                                                             
9 Remiantis studijos įvade pateiktu kompetencijų, gebėjimų ir įgūdžių apibrėžimu, „kompetencijos“ sąvoka vartojama 
siaurąja prasme, atitinkančia „gebėjimų“ apibrėžimą. 



   

28 
 

Anot interviu dalyvavusių vadovų, darbuotojams trūksta efektyvaus bendravimo bei kritinių 

situacijų valdymo kompetencijų. Pavyzdžiui, kai gamybos vadovas atstovauja jaunąją kartą, o 

darbininkiškų profesijų atstovai būna vyresnio amžiaus, jauniems inžinieriams gali būti itin svarbu 

mokėti tinkamai išspręsti bendravimo trukdžius bei užtikrinti, kad paskirti darbai būtų tinkamai suvokti 

ir atlikti. Be to, kai žemesnės grandies darbuotojai nesupranta darbo užduoties, inžinieriai turi žinoti, 

kaip suvaldyti situaciją, kad nekiltų konfliktų įmonėje ir nesumažėtų darbo efektyvumas. 

 Dauguma interviu dalyvavusių vadovų buvo patenkinti absolventų užsienio kalbų lygiu. 

Darbas su užsienio užsakovais reikalauja iš visų lygių darbuotojų gerų užsienio kalbų (dažniausiai 

anglų kalbos) žinių. Kita vertus, darbdavių nuomone absolventai neretai pervertina savo užsienio 

kalbų žinias.  

2.6 Apibendrinimas 
Interviu su inžinerijos pramonės įmonių atstovais metu buvo nustatyta: 

1. Įmonės, pridėtinės vertės kūrimo grandinėje užimančios žemus laiptelius, dažnai neturi 

strateginių planų pakeisti savo veiklą ir pereiti prie aukštesnės pridėtinės vertės gamybos. 

Neturint tokių ambicingų planų ar jų įgyvendinimo galimybių, įmonės absolventų 

tinkamumą vertina pagal savo dabartinės santūrios (kuriamos pridėtinės vertės prasme) 

gamybinės veiklos poreikius. 

2. Įmonių gamybos strategija ir reali darbo rinkos pasiūla lemia, kad įmonėms reikia inžinierių 

su geromis bazinėmis šiuolaikinės gamybos žiniomis, kurie gebėtų įgyti reikalingus 

specifinius gebėjimus darbo metu. Tai yra lankstūs, aukštos motyvacijos bei nuolat 

tobulėjantys darbuotojai. 

3. Formalaus darbuotojų išsilavinimo požiūriu, daugelyje įmonių nėra griežto atskyrimo tarp 

inžinierių ir gamybos meistrų (technikų). Pastaraisiais gali dirbti darbuotojai su aukštuoju 

universitetiniu išsilavinimu, ypač savo profesinės karjeros pradžioje, tuo metu kai asmenys, 

turintys tik profesinį išsilavinimą, gali pasiekti ir meistro pareigas.  

4. Teorinės absolventų žinios vertinamos kaip pakankamos / priimtinos. Tačiau žinios, kurios 

yra būtinos šiuolaikinei specializuotai gamybai, nėra pakankamos.  Absolventai jas įgyja 

darbo metu. Tokį jų mokymąsi įgalina pakankami absolventų bendrieji gebėjimai bei aiški 

darbuotojo motyvacija, tačiau apsunkina praktinių žinių ir gebėjimų stoka.  Absolventai 

stokoja: (1) gamybos įmonių veiklos ir procesų suvokimo; (2) gebėjimų apjungti ir taikyti 

turimas žinias, sprendžiant realias gamybos užduotis ar sprendžiant iškilusias problemas; (3) 

gebėjimų kurti naujus procesus ar produktus.  

5. Absolventų menka motyvacija siekti profesinės karjeros paaiškinama nepakankamu 

technologijų srities studijų populiarumu: studentai stoja į inžinerines specialybes ne pirmu 

pasirinkimu, kas lemia prastą inžinerinės pakraipos studentų „kokybę“. Dėl žemos 

motyvacijos jų mokymosi rezultatai ir gautos žinios būna silpni.  

6. Nustatytos techninės kritinės kompetencijos gali būti sąlyginai išskirstytos į tris grupes pagal 

pridėtinės vertės grandis:  

 Naujų produktų kūrimo kritinės kompetencijos: (1) Koncepcinio produkto kūrimo 

išmanymas, 2) Projektavimo įgūdžiai (produkto modeliavimas), (3) Konstravimo 

įgūdžiai; 

 Gamybos kritinės kompetencijos: (1) Kompiuterinio projektavimo išmanymas, (2) 

Gaminių techninės dokumentacijos išmanymas, (3) Staklių ir kitų įrenginių darbo bei 

programavimo išmanymas, (4) Elektronikos elementų, prietaisų ir jų sistemų išmanymas, 

(5) Medžiagų ir medžiagotyros išmanymas, (6) Geometrijos, fizikos, chemijos 

išmanymas;, (7) Gamybos technologijų ir valdymo procesų išmanymas, (8) Projekto 

valdymo žinios (įskaitant gamybos planavimą); 
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 Kokybės užtikrinimo kritinės kompetencijos: (1) Techninių matavimų įgūdžiai ir 

standartų išmanymas, (2) Duomenų analizės išmanymas, (3) Matavimo priemonių 

išmanymas. 

7. Absolventai daugiausiai stokoja techninės dokumentacijos naudojimo kompetencijos, 

techninių matavimų kompetencijos, medžiagotyros kompetencijos, naujų produktų 

koncepcinio kūrimo kompetencijos, projektų valdymo kompetencijos.  

8. Nustatytos socialinės kritinės kompetencijos yra: (1) užsienio kalbos žinios, (2) darbo 

komandoje įgūdžiai, (3) kūrybiškumas, (4) motyvacija tobulėti, (5) efektyvaus bendravimo 

įmonėje įgūdžiai, (6) savarankiškumas, (7) kritinių situacijų valdymo įgūdžiai. 

9. Socialinės kompetencijos yra prastai išvystytos tarp absolventų. Darbdaviai teigiamai 

įvertino tik absolventų užsienio kalbų žinias.  
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3. Inžinerijos kompetencijų ugdymo aukštosiose mokyklose analizė 
  

3.1. Metodologija 
Šioje dalyje vertinama:  

 ar studijų programų rengimo procesas sudaro prielaidas studijų kokybei;  

 kokie veiksniai riboja studijų programų įgyvendinimą (ir jų kokybę);  

 kokiu mastu aukštosiose mokyklose ugdomos darbdavių identifikuotos kritinės 

kompetencijos.  

Vertinimas remiasi studijos įvade pateiktu kompetencijų apibrėžimu ir antroje studijos dalyje 

pateiktu kritinių kompetencijų sąrašu bei analize. Šios dalies tikslas yra atskleisti dabartinę kritinių 

kompetencijų pasiūlos situaciją. 

Aukštosios mokyklos yra tiesiogiai atsakingos už būtinų kompetencijų ugdymą, ruošdamos 

rinkai absolventus su tam tikromis kompetencijomis. Todėl svarbiausios kompetencijos turi 

atsispindėti studijų programų tiksluose. Tačiau faktinę absolvento įgytų kritinių kompetencijų kokybę 

lemia ne tik aukštųjų mokyklų studijų programų siekiniai, bet ir konkrečių studentų gabumai, jų 

asmeninės motyvacijos, dėstytojų gebėjimai ir kvalifikacijos, aukštųjų mokyklų infrastruktūra, verslo 

įmonių įsitraukimo į mokymo procesą kokybiškumas ir daugelis kitų svarbių veiksnių. 

Tyrimo metu buvo atlikti 7 interviu su aukštųjų mokyklų atstovais bei verslo (UAB „Aedilis“) ir 

Studijų kokybės vertinimo centro (toliau - SKVC) atstovais (žr. 2 priedas, Interviu sąrašas); 2 

universitetų atstovais (Kauno Technologijos Universitetas (toliau - KTU) ir Vilniaus Gedimino Technikos 

Universitetas (toliau- VGTU)) bei 1 kolegijos atstovu (Vilniaus Kolegija, toliau - ViKo). Minėtos 

aukštosios mokyklos buvo pasirinktos interviu dėl jų aukštų reitingų visų Lietuvos aukštųjų mokyklų 

tarpe10. 

Svarbu paminėti, kad šių interviu metu vertinama kompetencijų pasiūla tik iš dalies atskleidžia 

faktinę pasiūlą (t.y. realiai įgytos absolventų kompetencijos), nes aukštosios mokyklos yra šališkos, 

vertindamos savo programas ir ugdomus absolventus. Absolventų realiųjų gebėjimų įvertinimas 

galėtų padidinti analizės objektyvumo lygį. Atitinkamai reikėtų interpretuoti toliau pateiktą 

medžiagą. 

Kompetencijų pasiūla yra dinaminis procesas, paprastai formuojantis „pirkėjo“ ir „pardavėjo“ 

sąveikoje. Tad prieš apžvelgiant konkrečių kompetencijų bei kvalifikacijų pasiūlos situaciją, yra 

svarbu perprasti pasiūlos formavimo mechanizmus. Tuo tikslu, antrame šio skyriaus poskyryje 

pateikiama studijų programų (kaip pagrindinio pasiūlos formavimo instrumento) kūrimo ir 

akreditavimo proceso apžvalga. Trečiame poskyryje apžvelgiami studijų programų rengimą 

reguliuojantys svarbiausieji įstatymai bei reglamentai (formalios kritinių kompetencijų pasiūlos ir 

paklausos derinimo prielaidos). Ketvirtame poskyryje apžvelgiamos ir įvertinamos kritinių 

kompetencijų poreikio ir pasiūlos derinimo neformalios prielaidos – aukštųjų mokyklų rinkos tyrimo 

gebėjimai. Penktame ir šeštame poskyriuose pateikiamos pagrindinės šio tyrimo rėmuose 

organizuotų interviu metu identifikuotos įžvalgos apie studijų programų sandarą ir demografiją, 

bendradarbiavimą su verslu, dėstytojų patirtį bei kritinių kompetencijų ugdymą. Septintame 

poskyryje bendrai apžvelgiamos apklaustų trijų aukštųjų mokyklų studijų programos, vertinant kiek 

studijų programose atsispindi įmonių tyrimo metu identifikuotos kritinės kompetencijos. Taip pat, 

apžvelgiamas pačių aukštųjų mokyklų įvertinimas, kokiu mastu jos ugdo kritines kompetencijas; bei 

apžvelgiamos bendrosios užsienio ekspertų įžvalgos studijų programų atžvilgiu.  Skyriaus pabaigoje 

pateikiamas apibendrinimas. 

                                                             
10

 Mokslo ir technologijų žinių portalo pateikiami aukštųjų mokyklų reitingai. Prieiga per internetą: 

http://www.technologijos.lt/p/spausdinti?name=S-12995. 2013m. birželio mėn. 
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3.2. Programų kūrimo ir akreditavimo arba pasiūlos formavimo procesas 

Programų kūrimo ir akreditavimo procesas aprašomas remiantis KTU studijų kokybės ekspertės 

bei SKVC atstovo interviu įžvalgomis bei duomenimis. 

Interviu metu išryškėjo 5 pagrindiniai studijų programų kūrimo etapai: 

1. Programos poreikio identifikavimas; 

2. Naujos siūlomos programos aptarimas Senato komitetuose ir Senato patvirtinimas; 

3. SKVC ex-ante įvertinimas ir programos įregistravimas; 

4. Naujos programos savianalizė; 

5. Konkrečios studijų srities išorės ekspertų vertinimas ir SKVC akreditavimas. 

Svarbiausias etapas - pirmasis etapas - programos poreikio identifikavimas. Tik teisingai 

identifikavus poreikį galima siekti jį patenkinti. 

Studijų krypčių aprašų skirtingoms pakopoms rengimo metodika11 numato, kad: „Studijų 

programa turėtų būti aktuali, atitikti mokslo ir studijų krypties raidą ir šiuolaikinius studijų programos 

reikalavimus. Programa turėtų būti sudaroma kaip darni teorijos, žiniomis grįstų sprendimų ir praktinio 

konteksto visuma. Kitas labai svarbus orientyras – absolventų galimybė įsidarbinti ir darbdavių 

poreikiai.“ 

Faktiškai dabar universitetai ir kolegijos studijų programų poreikį identifikuoja atsižvelgdami į: 

1. darbo rinkos pateikiamus duomenis apie paklausias kvalifikacijas; 

2. atskirų įmonių teiginius dėl tam tikrų specialistų paklausos; 

3. pagal tarptautinio/lokalaus ekspertų tinklo identifikuotas naujas studijų kryptis. 

Kaip pažymi ekspertai, kol kas šis etapas yra nepakankamai pagrįstas šalies ūkio/verslo 

poreikių analizėmis: „didžioji dalis sprendimų priimami švietimo atstovų nuojauta ir nuožiūra, 

paremtomis segmentiniais ūkio poreikių ir atskirų profesijų tyrimais.“12 Pagal aukščiau minėtąją 

metodiką, aukštosios mokyklos privalo parengti kuriamai studijų programai poreikio analizę prieš 

pateikdami ją SKVC ex-ante vertinimui ir programos įregistravimui (žr. trečią etapą). Tačiau 

ekspertai šio tyrimo rėmuose atliktų interviu metu pastebi, kad šis darbas atliekamas formaliai - tam, 

kad atitiktų programos rengimo reikalavimus. Tokios poreikių analizės dažnai parengiamos remiantis 

darbo biržos pateikiamais duomenimis ar vienos įmonės nuomone. Tad stokoja gilesnės rinkos 

poreikių analizės. 

Pastaruosius du dešimtmečius Lietuvos švietimo sistema nuolatos kritikuojama, kad rengia ne 

tų profesijų specialistus, kurie dar ir negeba dirbti. Tačiau kelios šalys kuria profesinius standartus – 

mokymo įstaigos/švietimo sektorius, verslo organizacijos/ūkio sektorius, mokymo proceso dalyviai – 

studentai. Pavyzdžiui, ūkio sektorius gali aiškiausiai įvardinti, kokių kritinių kompetencijų stokoja ir kiek.  

Tad vertinant pasiūlos formavimo procesą reikėtų analizuoti ne tik mokymo įstaigų, bet ypač verslo 

atstovų dalyvavimą formuojant pasiūlą. Ekspertų nuomone, verslo atstovų dalyvavimas rengiant 

programas yra nepakankamas. 

Interviu su mokymo įstaigomis metu buvo aptarti jų bendradarbiavimo atvejai su verslo 

organizacijomis. Buvo nustatyta, kad verslo partnerių ratas siauras, bendradarbiavimo atvejai 

neretai yra ilgalaikiai, tam tikra prasme „nusistovėję“. Taip pat, pačios mokymo įstaigos retai rodo 

tokio bendradarbiavimo iniciatyvą bei dažniausiai bendradarbiauja tiek, kiek būtina įgyvendinant 

formaliuosius reikalavimus numatytus aktualiuose įstatymuose. Nuoširdesnio bendradarbiavimo 

atvejais verslo partneriai buvo susiradę mokymo įstaigas savo iniciatyva. Galima pastebėti ir išimčių 

                                                             
11

 Žiliukas P., Šerpatauskas A. , 2011 
12

 Andriušaitienė D., 2013 
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– KTU, kur bendradarbiavimo su verslu tradicija yra universiteto kultūros dalis. Tačiau tokie atvejai yra 

reti. 

Šioms tendencijoms antrina ir MOSTA 2012 metų studijos „Tendencijos aukštajame moksle: 

suinteresuotųjų šalių požiūriai“ dėstytojų apklausa (žr. pav. 3.1. žemiau). Apklausos rezultatai parodo, 

kad rengiant naujas ar tobulinant esamas studijų programas dėstytojai skiria didžiausią prioritetą 

savo katedros kolegoms. Socialiniai partneriai ir darbdaviai yra antri. Todėl toks ribotas socialinių 

partnerių/ darbdavių įsitraukimas neužtikrina ūkio sektoriaus poreikio kritinių kompetencijų atžvilgiu 

suvokimo. 

Pav. 3.1: Dėstytojų atsakymai į klausimą „Su kuo svarbiausia bendradarbiauti rengiant ir tobulinant studijų programas?“, 

proc. * 

 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis Studijų kokybės vertinimo centro duomenimis. 

* Atsakydami į klausimą, respondentai galėjo rinktis 3 atsakymus, todėl suma viršija 100 proc. 

 

Antrasis etapas yra naujos siūlomos programos aptarimas Senato komitetuose ir Senato 

patvirtinimas. Šiame etape tikrinamas naujos programos aktualumas/savalaikiškumas. Dažniausiai 

vertinama ar nauja studijų programa atitinka: 

 SKVC nustatytai kompetencijų grupei ir/ar 

 tarptautinio tinklo suformuluotiems reikalavimams; inžinerinės studijų krypties 

programoms, pavyzdžiui, EUR_ACE
13

. 

Senato komitete apsvarstyta ir teigiamai įvertinta programa atiduodama Senato tvirtinimui.  

Trečiame etape Senato patvirtinta programa teikiama SKVC ex-ante įvertinimui ir programos 

įregistravimui. Paprastai SKVC prižiūri formalų techninį programos atitikimą (pavyzdžiui, ar programa 

atitinka studijų kryptį, ar naudojami teisingi kodai ir t.t.). Studijų programas vertinančių ekspertų 

teigimu 2007 m. liberalizavus akreditavimo tvarką naujų studijų programų skaičius ženkliai išaugo. 

Prieš reformą buvo per metus pateikiama apie 100 naujų studijų programų, iš kurių apytikriai 

                                                             
13 Remiantis Europos inžinierinio išsilavinimo akreditacijos tinklo (ENAEE) duomenimis. Prieiga internetu: 
http://www.enaee.eu/eur-ace-system , bei http://www.enaee.eu/wp-content/uploads/2012/02/SEFI-Bologna-Position-
Paper-2012-posted-27-May-13-from-Come.pdf. 2013m. liepos mėn. 
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trečdalis buvo patvirtinamos, trečdalis gražinamos taisymui, o likusios atmetamos. Šiuo metu naujų 

programų kasmet pateikiama du–tris kartus daugiau, o dėl formalaus vertinimo visos jos paprastai 

yra patvirtinamos. Tad galima teigti, kad šiame etape naujų studijų programų kokybės filtro 

nebeliko. Tačiau aukštųjų mokyklų atstovai prieštarauja, kad tokia situacija susidarė ne vien dėl 

naujų programų rengimo liberalizavimo. Jų teigimu, tokios tendencijos susijusios ir su padidėjusia 

konkurencija dėl studentų, kuomet steigiama kuo daugiau naujų studijų programų su naujesniais 

pavadinimais, siekiant prisitraukti potencialius studentus. Kitais atvejais mokslo šakų klasifikatoriaus 

patvirtinimas išplėtė studijų programų skaičių, dėl kurio vietoje vienos studijų programos – pavyzdžiui, 

transporto inžinerija – atsirado dvi – transporto inžinerija ir aviacijos inžinerija – ar net daugiau.  

 

Pav. 3.2: 2010-2012 metais teiktų technologijos studijų srities naujų studijų programų skaičius. 

 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis Studijų kokybės vertinimo centro duomenimis. 

 

Daugeliu atvejų nauja studijų programa yra patvirtinama, pradedama įgyvendinti ir 

įgyvendinimo procese toliau tobulinama. Gilesnis programos kokybės vertinimas įgyvendinamas 

savianalizės pagrindu – ketvirtasis etapas – ir turi būti atliktas dar neišleidus pirmųjų absolventų. 

Savianalizės procesuose dalyvauja visos interesų grupės (universiteto atstovai, darbdaviai ir 

studentai), kurie pateikia savus programos vertinimus ir atsiliepimus. Savianalizė atliekama pagal 

Aukštosios mokyklos veiklos savianalizės suvestinės rengimo ir vertinimo metodiką14. Savianalizės 

etapas yra išsamiausias ir visapusiškiausias mokymo programos kokybės vertinimo etapas. Jos metu 

analizuojami klausimai apie programos teikiamas kompetencijas, dėstytojų kompetenciją ir jos 

kėlimo galimybes ir t.t. Tačiau pasak ekspertų, savianalizės metu neretai tikra diskusija tarp socialinių 

partnerių ir aukštosios mokyklos nevyksta. Tad ir šis etapas gali būti įgyvendinimas gana formaliai. 

Penktame etape, naujoji programa teikiama konkrečios studijų srities išorės ekspertų vertinimui 

ir SKVC akreditavimui. Ekspertams pateikus išvadas, naujoji studijų programa yra SKVC 

akredituojama 3 arba 6 metams arba atmetama.  

                                                             
14

 Vengris S., Skaburskienė N., 2010 
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Apibendrinant, šiuo metu universitetai/kolegijos prisiima didžiąją atsakomybės dalį už 

programą ir jos sėkmę. Iš vienos pusės, atsakomybės ir įgyvendinimo funkcijos negali būti atsietos, 

tačiau reikia užtikrinti atskaitomybės bei kontrolės funkcijų vykdymą. SKVC bei tarptautiniai 

standartai (pavyzdžiui, minėtasis EUR_ACE studijų standartas) turi didžiausią poveikį naujų programų 

atsiradimui bei jų kokybei. Nėra lokalių, Lietuvoje stiprių inžinerinių ir technologinių mokslų atstovų 

asociacijų, galinčių stebėti, dalyvauti ir teikti rekomendacijas mokymo programų kūrimui ar pateikti 

bendrąjį šalies kritinių kompetencijų poreikį.15 Tokios organizacijos atsiradimas galėtų užtikrinti ir 

realios atskaitomybės funkciją. 

Pavyzdžiui, KTU naujos mokymo programos rengiamos remiantis ENAEE (EUR-ACE) asociacijos 

identifikuotomis mokymų kryptimis, orientuojantis į jos numatytus tarptautinius kokybės 

reikalavimus.16 Taip pat, neretai rengiant inžinerijos mokymo programas atsižvelgiama ir į ABET 

asociacijos rekomendacijas.17 Dažnai iš minėtų asociacijų rekomendacijų perimamos ne tik naujų 

mokymo programų idėjos, o ir rekomenduojamos didaktinės sistemos. Visgi toks lygiavimasis į 

tarptautinius standartus, SKVC vertinimas, savianalizės ir išorinio vertinimo mechanizmai sukuria 

būtinas, bet nepakankamas sąlygas studijų programų kokybei.  

 

3.3. Studijų programų rengimą reguliuojantys pagrindiniai dokumentai 

Interviu su SKVC atstovu metu buvo aptarti pagrindiniai studijų programą reguliuojantys 

įstatymai:  

1. Bendrieji reikalavimai studijų programoms18; 

2. Studijų krypčių aprašų skirtingoms pakopoms rengimo metodika19; 

3. Reglamentai (specialieji aprašai)20. 

Šie dokumentai apibrėžia studijų kokybės standartą bei prisideda prie rinkos/aplinkos savybių 

formavimo, t.y. pateikia bendrąsias ir specialiąsias sąvokas ir numato minimalius būtinus kokybinius 

kriterijus. Reglamentai šiuo metu yra keitimo į studijų krypčių aprašus etape.  

 Bendrasis technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamentas21 yra aktualiausias 

inžinerinei pramonei. Dėl savo reguliuojamojo pobūdžio ir ilgalaikio galiojimo termino, reglamente 

numatyti papildomi kvalifikaciniai reikalavimai yra bendro pobūdžio ir neapima  kritinių 

kompetencijų. Kita vertus, kritinės kompetencijos yra dinamiškos ir jų atspindėjimas tokiuose bendros 

paskirties dokumentuose gali potencialiai turėti ir neigiamų pasekmių – nulemti tam tikrą sąstingį ar 

net užprogramuotą neatitikimą rinkos poreikiams. Aukštųjų mokyklų atstovai pažymi, kad detalus 

reglamentavimas mažina lankstumą, nes reglamentas negali efektyviai atspindėti dinamiškus ūkio 

sektoriaus pokyčius.  

Vis dėlto ir itin svarbus bendresnis reikalavimas/ skatinimas – bendradarbiauti su verslo 

atstovais kuriant ir įgyvendinant studijų programas - nėra numatytas universitetinėms studijoms 

                                                             
15

 Skirtingai situacija susiklosčiusi, pavyzdžiui, architektūros moksluose – naujų mokymo programų atsiradimui didelę įtaka 

Lietuvoje daro Lietuvos architektų sąjunga ir rūmai. 
16

 Europos inžinierinio išsilavinimo akreditacijos tinklo administracinės tarybos patvirtinta „EUR-ACE Framework Standards for 

the Accreditation of Engineering Programmes“. 2008. Prieiga internetu: http://www.enaee.eu/wp-
content/uploads/2012/01/EUR-ACE_Framework-Standards_2008-11-0511.pdf. 2013m. liepos mėn. 
17 JAV inžinierinio išsilavinimo akreditacijos tinklas, kuris šiuo metu veikia kaip tarptautinis tinklas. Prieiga internetu: 
http://www.abet.org/about-abet/. 2013m. liepos mėn. 
18LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl“ Bendrųjų reikalavimų studijų programoms“ 2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1551 
Vilnius . Prieiga internetu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=260202. 2013m. liepos mėn. 
19 Žiliukas P., Šerpatauskas A.,  2011 
20 SKVC aprašų ir reglamentų sąrašas. Prieiga internetu: http://www.skvc.lt/content.asp?id=454. 2013m. liepos mėn. 
21Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl „Bendrojo technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamento patvirtinimo“. 
2005 m. balandžio 29 d. Nr. ISAK-734 Vilnius . Prieiga internetu: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=255579&p_query=&p_tr2=. 2013m. liepos mėn. 
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technologijų srityje. Taip pat, numatomos privalomos praktikos dalis yra nepakankama - 10 kreditų 

(savaičių) ir realiai neatspindi rinkos poreikio absolventų praktiniams gebėjimams. 

Minėtus trūkumus iš dalies nulemia ir reglamentų kūrimo proceso ypatumai. Paprastai 

reglamentus rengia aukštųjų mokyklų atstovai, tad natūraliai jie susiformuoja sau palankias sąlygas. 

Rengiant reglamentą, tos krypties akademinė bendruomenė susitaria ir nusistato sau reikalavimus 

infrastruktūrai, mokymo bazei, dėstytojams ir kt. Todėl reglamentų reikalavimai neatspindi kitų rinkos 

dalyvių – darbdavių ir studentų – perspektyvos. 

Kita vertus, ekspertai pastebi, kad įstatymo įgyvendinimo kokybė daugiau priklauso nuo 

įgyvendinančių institucijų gebėjimų, kultūros, išteklių, mentaliteto ir kitų aspektų, nei nuo įstatymo 

griežtumo. Formaliai įgyvendinti net ir puikūs įstatymai neduos pageidaujamų pokyčių. Tad siekiant 

kokybinio postūmio gerinant studijų programas, būtini taip pat aukštųjų mokyklų noras ir 

sugebėjimas priimti pokyčius, keistis bei pastangos siekti kokybės aukštumų. 

 

3.4. Neformalios poreikio ir pasiūlos derinimo prielaidos. 

Kaip minima aukščiau, formalios priemonės negali pagelbėti analizuoti rinkos poreikius, nors 

jos gali numatyti šio veiksmo būtinumą, periodiškumą ar kitus kriterijus. Vis dėlto, tam, kad jie būtų 

įgyvendinti, aukštosios mokyklos turi gebėti tai atlikti. Tad žemiau trumpai apžvelgiami rinkos tyrimo 

gebėjimai (toliau RTG, angl. Market-Scanning Capability). 

RTG teorinis konstruktas apima organizacijos gebėjimą suvokti ir adekvačiai reaguoti į rinkos 

pokyčius. Šiuo atveju pasiūlos ir paklausos objektas – kritinės kompetencijos, pardavėjas yra 

aukštosios mokyklos, o klientai – technologijų (inžinerijos) pramonės įmonės (darbdaviai) ir studentai. 

Nors kvalifikacijų/ kompetencijų rengimo rinka Lietuvoje nepasižymi itin aukštu konkurencingumu, o 

šis konstruktas buvo sukurtas tiriant verslo organizacijas, tačiau dėl savo bendrojo pobūdžio gali būti 

taikomas analizuojant ne verslo organizacijų gebėjimus. 

Konstruktą sudaro 4 gebėjimai, pastebimi tiriant greitai prisitaikančias ir sėkmingai į rinkos 

pokyčius reaguojančias organizacijas:22 

1. CustInfo (angl. collection of information about customers) – informacijos apie klientus 

rinkimo gebėjimas. Šis gebėjimas atskleidžia organizacijos aktyvų norą suvokti ir pažinti savo 

kliento dabartinius ir ateities poreikius – kiek organizacija bendrauja su savo pagrindiniais 

klientais ir kiek stengiasi perprasti/įsisavinti jų poreikius. Tyrimo metu nei viena apklausta 

aukštoji mokykla nenurodė CustInfo veiklų. Nors daugelis universitetų vykdo nuolatinę 

studentų apklausą, retas jų turi susistemintą informaciją apie darbdavių lūkesčius. 

2. MktResp (angl. information regarding competitiveness) – informacijos apie pardavėjo 

konkurencingumą analizės gebėjimas. Šis gebėjimas atspindi procesus leidžiančius 

organizacijai įvertinti save lyginant su pagrindiniais konkurentais, t.y. kiek organizacija 

suvokia ir geba suvokti rinkos konkurencijos bruožus, kaip save pozicionuoja rinkoje. Vilniaus 

kolegija ir KTU atstovai paminėjo, kad jie siekia savo rinkos lyderio pozicijos ir jaučiasi 

atsakingi už ugdomų kompetencijų kokybę, tačiau tam įgyvendinti reikėtų nuolatinio 

konkurentų stebėjimo ir savo privalumų analizavimo. Interviu metu buvo galima pastebėti, 

kad skiriasi aukštųjų mokyklų rinkos ir konkurentų suvokimas. KTU savo pagrindiniais 

konkurentais įvardino užsienio aukštąsias mokyklas. Viko taip pat minėjo, kad jiems svarbu, 

kokias kompetencijas įgyja jų absolventai palyginus su užsienio aukštųjų mokyklų 

absolventais. Tuo tarpu, VGTU labai orientavosi ir vertino savo pozicijas lygiuodamiesi į 

lokalius konkurentus, t.y. vidinę Lietuvos rinką. 

                                                             
22 Alam M. Sh., Guild P. G., Sparkes D., 2013 
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3. CmpInfo (angl. responsiveness to collected marked-related information) – savalaikio 

reagavimo į surinktą rinkos informaciją gebėjimas. Gebėjimas susijęs su organizacijos 

savalaikiu atsaku į bet kokius rinkos pokyčius, pavyzdžiui – konkurentų veiksmus, t.y. 

savotiškas reagavimo greitis ir lankstumas. Bendra tendencija naujų programų kūrime, 

kuomet stengiamasi sukurti kuo moderniau pavadintas naujas studijų programas 

konkuruojant dėl studentų, atspindi šio gebėjimo užuomazgas. 

4. Coord (angl. coordination among different business units) – veiklų koordinavimo tarp 

skirtingų organizacijos padalinių gebėjimas. Šis gebėjimas apima tikslingą organizacijos 

padalinių bendradarbiavimą bei vadovybės aktyvų įsitraukimą analizuojant duomenis apie 

klientus/rinką ir nustatant svarbiausius su šia informacija susijusius iššūkius. Interviu metu 

aukštosios mokyklos nepaminėjo tokių tikslingų veiklų, tačiau strateginiai susitikimai ir 

posėdžiai aukštosiose mokyklose yra šio gebėjimo dalis.  

Rinkos tyrimo gebėjimai yra būtina prielaida organizacijai, siekiant sėkmingai patenkinti rinkos 

poreikius. Tačiau interviu su aukštosiomis mokyklomis metu, nei viena organizacija nepaminėjo 

sisteminių mechanizmų ar taikomų priemonių ar veiklų susijusių su RTG. Daugelis su RTG susijusių 

veiklų vykdomos sporadiškai ir nesistemingai. Idėjų lygmenyje jau mezgasi pastebėjimai ir 

pasiūlymai, kaip būtų galima nuosekliau dirbti su rinkos informacija. Vienas pavyzdžių – siūlymai 

pasinaudojant Sodros duomenų bazėmis pradėti sistemingai rinkti informaciją apie studentų 

įsidarbinimo galimybes pabaigus studijas, jų įsidarbinimo sąlygas bei trukmę. Taip pat, aukštosioms 

mokykloms būtų itin svarbu gauti susistemintą darbdavių poreikių informaciją. Tačiau šiuo metu šios 

idėjos nėra įgyvendinamos. 

 

3.5. Inžinerinių studijų organizavimas 

Bendraujant su minėtomis aukštosiomis mokyklomis buvo identifikuota visa eilė įžvalgų apie 

bendrąją mokslo aplinką Lietuvoje. Aukštosios mokyklos buvo apklausiamos klausimyno pagrindu 

(žr. 2 priedą). Žemiau trumpai apžvelgiamos interviu metu suformuluotos įžvalgos, apklaustų 

organizacijų atsakymai pateikiami 3-jame priede. 

Studijų programos sandara ir demografija 

Aptariant studijų programas ypatingas dėmesys buvo skiriamas studijų programų praktikos ir 

teorijos santykiui bei tarptautiškumui. Taip pat, aptarti studentų demografijos pokyčiai, galimybės 

stebėti absolventų pasiekimus bei didinti technologijų, inžinerijos studijų populiarumą. Žemiau 

apibendrinamos pagrindinės interviu įžvalgos:  

 Studentų technologiniuose moksluose nuolatos mažėja. Kaip pastebi ekspertai, tai 

susiję su bendromis šalies demografinėmis tendencijomis – mažėjančiu abiturientų 

skaičiumi. Tikimasi, kad tokios tendencijos išsilaikys dar bent 2 metus. Užsienio studentų 

nėra daug ir paprastai jie atvyksta Erasmus mainų programos rėmuose. 

 Studentų „nubyrėjimas“ apklaustose aukštojo mokslo institucijose per pirmuosius metus 

išlieka aukštas – tarp 40 ir 60 procentų įstojusiųjų. Tai susiję su studentų motyvacija ir 

kokybe. 

 Studijų programos stokoja tarptautiškumo bei gamybinės praktikos galimybių; studijų 

programose dažniausiai yra dėstoma lietuvių kalba. 

 Aukštosios mokyklos pastebi išaugusią įmonių paklausą studentų praktikoms. 

 Magistro programos retai sukuria pridėtinę vertę, dažniausiai atkartoja bakalauro 

studijų žinias. 

 Studentų monitoringas aukštosiose mokyklose tampa įprasta veikla, tačiau ne visos 

sugeba tinkamai panaudoti surinktus duomenis arba adekvačiai reaguoti į juos. 
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Surinkti duomenys pasilieka universitetų žinioje, todėl tarp-universitetiniai/ sektoriniai ar 

tarp-sektoriniai palyginimai yra sudėtingi. 

 Studentų pabaigusių technologijų, inžinerijos mokslus įsidarbinimo galimybės Lietuvoje 

yra aukštos. 

Visos trys apklaustos aukštosios mokyklos pastebi, kad technologijų, inžinerijos mokslų studijų 

programos nėra itin populiarios. Ši tendencija pastebima ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje ir 

pasauliniu mastu. Pagrindinė priežastis – technologijos mokslus studijuoti yra sunkiau nei socialinius. 

Aukštosios mokyklos vienbalsiai siūlo didinti šių studijų populiarumą:  

 darbdavių reklamos pagalba, straipsniai spaudoje su kvietimu studijuoti ir nuorodomis į 

potencialius gerus atlyginimus;  

 atšaukiant mokyklose profiliavimą, kad daugiau mokyklą baigusių jaunuolių turėtų 

gilesnes matematikos žinias ir galėtų rinktis technologines studijas;  

 palaikant studijų kokybę bei orientuojantis į pasaulinio lygio aukštojo mokslo kokybę, 

kad absolventai galėtų tikėtis daugiau įsidarbinimo galimybių. 

 

Bendradarbiavimas su verslu ir dėstytojų patirtis 

Interviu metu buvo vertinami aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo su verslu pavyzdžiai, 

dėstytojų kvalifikacijos aspektai, dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, mokymo infrastruktūra ir 

bazė. Aukštosios mokyklos įvertino savo teikiamas kritines kompetencijas (susiję aukštųjų mokyklų 

atsakymai pateikiami 3-jame priede): 

 Aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas su verslu remiasi vidine įstaigos kultūra, 

tradicijomis ir vidiniais reikalavimais; 

 Reta aukštoji mokykla sugeba pritraukti kviestinius dėstytojus iš verslo organizacijų. 

Daugelis dėstytojų stokoja praktinio išmanymo, gamybinės bei tarptautinės patirties; 

 Aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo su verslu formos yra ribotos, mažai išvystytos; 

 Aukštosios mokyklos noriai plėtoja savo mokymo infrastruktūrą ir bazę. Pastebimas 

kūrybinių laboratorijų erdvių plėtros tendencijos; 

 Aukštųjų mokyklų dalyvavimas tarptautiniuose moksliniuose projektuose žemas dėl 

vidinių lėšų skirstymo prioritetų. 

Apklaustose aukštosiose mokyklose bendradarbiavimas su verslu, dalyvavimas tarptautiniuose 

moksliniuose projektuose yra nepakankamas. Daugeliu atvejų dėstytojų praktinė patirtis irgi yra 

nepakankama. Apklaustosios mokymo įstaigos pripažįsta tokią situaciją ir teigia bandančios imtis 

pirmųjų žingsnių pakeisti ją.  

 

3.6. Kritinių kompetencijų ugdymas 

Interviu metu buvo siekiama įvertinti, kokiu mastu aukštosiose mokyklose ugdomos įmonių 

identifikuotos kritinės kompetencijos. Detalesnis aukštųjų mokyklų ugdomų kritinių kompetencijų 

įsivertinimas pateikiamas 3.7 skyriuje (žr. lentelę 3.1). Žemiau apžvelgiamos pagrindinės interviu 

įžvalgos (susiję aukštųjų mokyklų atsakymai pateikiami 3-jame priede): 

 Gamybinių kritinių kompetencijų ugdymas sulaukia mažai dėmesio Lietuvos 

aukštosiose mokyklose dažniausiai dėl nepakankamos mokymo infrastruktūros; 

 Aukštosios mokyklos gerai vertina suteikiamas kokybės kontrolės kritines kompetencijas. 

 Naujų produktų kūrimo kritinės kompetencijos ir kūrybingumo lavinimas tėra 

užuomazgų stadijoje; 

 Socialinės/ asmeninės kritinės kompetencijos yra silpnos tarp studentų, pasirinkusių 

studijuoti inžinerijos ir technologijų mokslus. 
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Visos apklaustos aukštosios mokyklos įsivertino bent vidutiniškai ugdančios reikiamas kritines 

kompetencijas. Tačiau, daugelis jų taip pat pripažino, kad šis vertinimas yra grįstas esamos situacijos 

sąlygomis/ techninėmis galimybėmis, o ne poreikiais. Didžiausi trukdžiai užtikrinant aukštą gamybinių 

bei naujų produktų kūrimo kritinių kompetencijų ugdymą yra mokymo infrastruktūros bei dėstytojų 

gamybinės ir kūrybinės patirties stygius. 

Tendencijos yra įvairialypės – yra požymių, kad bent jau trys geriausios technologijos, inžinerijos 

srityje aukštosios mokyklos deda pastangas gerinant savo mokymo bazę ir mokymo kokybę, 

suteikiant studentams galimybių ne tik mokytis, bet ir išbandyti save kūrybiniuose procesuose. Tačiau 

net jos neužtikrina pakankama kritinių kompetencijų ugdymą. Tai tiesiogiai susiję orientacijos į 

rezultatus stoka , kai rezultatų (šiuo atveju kritinių kompetencijų) pasiekimo procesas nėra 

pakankamai stebimas ir analizuojamas. 

 

3.7. Studijų programų vertinimas 

Tyrimo metu buvo peržiūrėtos šios studijų programos: 

 KTU:  

o Bakalauro: valdymo sistemų, elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, 

mechanikos ir mechatronikos.23 

o Magistro: pramonės inžinerijos, valdymo sistemų, elektros inžinerijos, elektronikos 

inžinerijos, mechanikos ir mechatronikos studijų programos.24 

 VGTU: 

o Bakalauro: pramonės inžinerijos, gamybos inžinerijos, gamybos inžinerijos ir 

vadybos, elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, mechanikos inžinerijos 

studijų programos.25 

o Magistro: pramonės inžinerijos, gamybos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, 

mechanikos inžinerijos studijų programas.26 

 VIKO: elektronikos inžinerijos profesinis bakalauro studijų programa. 27 

Analizuojant išvardintas studijų programas pastebima, kad:  

 Vertinant bakalauro ir magistro studijų programų numatomus rezultatus, jie yra dažnai 

per bendri ir per platūs. Neretai sunku įvertinti, kuris iš rezultatų atspindi konkrečią kritinę 

kompetenciją. 

 Rezultatų formuluotės studijų programose yra skirtingos, todėl tarpusavyje palyginti 

numatomus programų rezultatus arba juos palyginti su tyrimo metu išskirtomis kritinėmis 

kompetencijomis nėra įmanoma. Toks palyginimas būtų spekuliatyvus. 

 Svarbu pastebėti, kad visais atvejais studijų programų rezultatai nėra akivaizdžiai susieti 

su dėstomais dalykais. Tai bendrai apsunkina galimybę įvertinti, kiek ir kokiais būdais 

studijų programa galės pasiekti numatytus rezultatus.  

 Dalis studijų programų nėra nusimačiusi rezultatų. 

 Studijų programose yra numatytas laikas, skirtas formaliai reikalaujamai minimaliai 

praktikai . 

                                                             
23 KTU pirmosios pakopos universitetinių studijų programos 2012-2013 m. Prieiga internetu: http://ktu.lt/turinys/pirmosios-
pakopos-universitetiniu-studiju-programos-2012-2013. 2013m. liepos mėn. 
24 KTU antrosios pakopos universitetinių studijų programos 2012-2013 m. Prieiga internetu:  http://ktu.lt/turinys/antrosios-
pakopos-magistranturos-studiju-programos-2013-2014-m-m. 2013m. liepos mėn. 
25 VGTU pirmosios pakopos universitetinių studijų programos 2013 m.  Prieiga internetu: 
https://medeine.vgtu.lt/programos/profakult.jsp?pg=f&kva=B&metai=2013. 2013m. liepos mėn. 
26 KTU antrosios pakopos universitetinių studijų programos 2013 m. Prieiga internetu: 
https://medeine.vgtu.lt/programos/profakult.jsp?kva=M&pg=f&metai=2013. 2013m. liepos mėn. 
27 VIKO Elektronikos inžinerijos profesinis bakalauras.  Prieiga internetu: http://www.viko.lt/uploads/files/StPr-
LT/eif/ELEKTRONIKOS_TECHNIKA_LT.pdf. 2013m. liepos mėn. 
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 Studijų programos nesuteikia informacijos apie dėstomų dalykų teorijos ir praktikos 

santykį. 

 Viešai pateikiamuose studijų programų aprašuose nepateikiama studijų programos 

poreikio pagrindimo analizė, kuri yra būtina SKVC vertinimui. 

Akivaizdu, kad studijų programos ruošiamos ne kaip potencialus kokybės instrumentas, o kaip 

formalus kokybės dokumentas. Dėl šių priežasčių dabartinės studijų programos negali būti 

naudojamos vertinant rezultatų pasiekimą bei valdant studijų kokybę. Situacija galėtų pasikeisti, jei į 

studijų programų kūrimo, rengimo procesus būtų įtraukti ir socialiniai partneriai.  

Anot ekspertų, įvairios metodologijos galėtų susieti kompetencijas/ rezultatus su dėstomais 

dalykais, tačiau aukštųjų mokyklų atstovai to negeba. Metodologijos reikalauja pradėti kurti studijų 

programas nuo rezultatų arba kompetencijų. Tik nusistačius rezultatus reikėtų ieškoti, kurie dėstomi 

dalykai padėtų juos pasiekti, o tada – ieškoti tinkamų dėstytojų. Tačiau, anot ekspertų, dažnai eiga 

būna priešinga – pradedama nuo dėstytojų ir dėstomų dalykų ir tada svarstoma, kokias 

kompetencijas jie gali suteikti. Taip pat ekspertai pastebi, kad pasitaiko išimčių, kuomet akivaizdu, 

jog studijų programos buvo parengtos konkrečioms kompetencijoms ugdyti ir tų išimčių skaičius 

didėja. Tad nors pokyčiai yra lėti, jie teigiami.   

Aukščiau išvardintiems pastebėjimams antrina ir užsienio ekspertų pastebimi Lietuvos aukštųjų 

mokyklų studijų programų kūrimo ir įgyvendinimo trūkumai: 28 

 studijų programose skiriama per mažai laiko praktikai; 

 dėstytojai per daug laiko skiria dėstymui ir per mažai moksliniam darbui; 

 bendrai dėstytojai turi mažai praktinių žinių jų dėstomuose dalykuose. Jų žinios yra 

sukauptos literatūros skaitymo metu; 

 mokslinis darbas dažnai suprantamas kaip straipsnių skaičius, o ne pačio mokslinio 

darbo sukuriama mokslinė vertė ir naujumas; 

 formaliai bendradarbiavimas su socialiniais partneriais aprašytas, bet studijų 

programos apraše socialinių partnerių indėlis neatsispindi. Reali nauda iš tokio 

bendradarbiavimo neapčiuopiama. 

Vertinant kiek aukštosios mokyklos ugdo kritines kompetencijas, tenka remtis jų pačių 

įsivertinimu. Šio tyrimo metu vykdant aukštųjų mokyklų apklausą jų atstovų buvo prašoma įvertinti, 

kokiu mastu skiriamas prioritetas šių kompetencijų ugdymui, ir kaip gerai jie ugdo šias kompetencijas 

(išugdomas: A-aukštas, V-vidutinis, Ž-žemas kompetencijų lygis arba N- netinka programai). Žemiau 

3.1 Lentelėje pateikiami aukštųjų mokyklų atstovų įsivertinimai. 

Lent. 3.1: Aukštųjų mokyklų ugdomų kritinių kompetencijų įsivertinimas. 

Kritinės kompetencijos KTU VGTU29 VIKO 

Gamybos kritinės kompetencijos 

Kompiuterinio projektavimo pagrindai 

(pavyzdžiui, AutoCad, 3D- Cad, SolidWorks ir t.t.) 

V Mech. 

V 

El. 

V 

V 

Braižymo/techninės dokumentacijos skaitymo 

įgūdžiai 

V V N V 

Staklių ir kitos įrangos struktūros ir darbo žinios V V N N 

Medžiagotyra/ Elementinė bazė V V A V 

Elektroninės įrangos ir sistemų montavimo, Ž N A A 

                                                             
28 Remiantis Interviu su SKVC atstovu A. Šerpatausku ir 2012 m SKVC Bendrąja gamybos inžinerijos studijų vertinimo ataskaita. 
Prieiga internetu: : http://www.skvc.lt/content.asp?id=99 . 2013m. liepos mėn.  
29 Kadangi buvo apklausti 2 VGTU fakultetų atstovai – Mechanikos ir Elektronikos, VGTU pateikiami 2 vertinimai. 
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derinimo, gamybos, diagnostikos ir testavimo 

technologinės kompetencijos 

Elektroninių komponentų ir įtaisų montavimo ir 

derinimo technologinės kompetencijos 

Ž N A A 

Mechatroninių įrenginių projektavimas ir 

automatinio valdymo technologinės kompetencijos 

A A A N 

Metalo ir plastiko apdirbimo skaitmeninio 

programinio valdymo staklėmis technologinės 

kompetencijos 

A A N V 

Produkto kaštų apskaičiavimo ir ekonomikos 

pagrindų žinios 

Ž V N V 

Geometrijos, fizikos, chemijos pagrindai V V V V 

Metalo apdirbimo žinios V A N N 

Gamybos technologijų žinios V V V V 

Įrangos programavimo įgūdžiai V V A A 

Gamybos procesų valdymo žinios V V A Ž 

Projektų valdymo žinios V V A A 

Kokybės užtikrinimo kritinės kompetencijos 

Techninių matavimų įgūdžiai V A A A 

Duomenų analizės įgūdžiai A V A V 

Matavimo priemonių išmanymas V V A A 

Sutarčių ir kitų techninių dokumentų rengimo 

įgūdžiai 

V Ž Ž V 

Naujų produktų kūrimo kritinės kompetencijos 

Projektavimo įgūdžiai (elementai, principai bei 

parametrų nustatymas) 

V V A A 

Procesų, įrenginių bei produktų koncepcijų 

projektavimo žinios (galutinio produkto išmanymas) 

V V A A 

Konstravimo įgūdžiai V V A V 

Kompiuterinio modeliavimo (pavyzdžiui, skysčių 

dinamikos) įgūdžiai 

A V A V 

Medžiagų atsparumas V V N N 

Prototipų gamybos žinios V Ž V N 

Socialinės/asmeninės kritinės kompetencijos 

Užsienio kalbos žinios V A-Ž A A-V 

Darbo komandoje įgūdžiai V V A A 

Kūrybiškumas V V A A 

Motyvacija tobulėti V V A A 

Efektyvaus bendravimo įmonėje įgūdžiai V Ž A Ž 

Gebėjimas organizuoti darbą V V Ž-A30 V 

Savarankiškumas V V Ž-A V 

                                                             
30 Ž – bakalauro studijose, A –magistro studijose. 
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Kritinių situacijų valdymo įgūdžiai Ž V Ž-A V 

Erdvinis mąstymas A V Ž-A V 

Bendravimo su užsakovais įgūdžiai V Ž Ž-A Ž 

Šaltinis: paruošė autoriai. 

Remiantis lentelėje pateikta informacija, dauguma verslo atstovams svarbių kritinių 

kompetencijų buvo įsivertintos vidutiniškai. VGTU Elektronikos fakulteto atstovas įvertino daugelį 

kompetencijų aukštai, tačiau toks įvertinimas greičiausiai yra optimistinis (kadangi pokalbio su šio 

fakulteto verslo partneriu metu bendrai kritinės kompetencijos buvo įvertintos kaip vidutiniškos arba 

žemos). Taip pat akivaizdu, kad aukštosios mokyklos dirba su visomis minėtomis kritinėmis 

kompetencijomis, tačiau ne vienodai sėkmingai. Be abejo kritinių kompetencijų ugdymo sėkmę 

lemia veiksnių kompleksas.  

Apibendrinant, siekiant užtikrinti studijų programų kokybę, reikėtų skatinti ne formalių, bet 

instrumentinių studijų programų rengimą bei užtikrinti, kad jos būtų kuriamos laikantis metodologijų 

įgalinančių susieti kompetencijas/ rezultatus su dėstomais dalykais. Tai įgalintų efektyvesnį rezultatų 

pasiekimo vertinimą bei ugdymo proceso valdymą.  

Taip pat reikėtų kurti sistemišką kritinių kompetencijų rinkoje stebėjimo mechanizmą, kuris 

įgalintų efektyviai komunikuoti rinkos poreikius aukštosioms mokykloms bei skatinti verslo partnerių ir 

studentų dalyvavimą studijų programų kūrimo procesuose. Tai užtikrintų geresnį kritinių 

kompetencijų suvokimą bei labiau rinkos poreikius atitinkantį ugdymą aukštosiose mokyklose. 

 

3.8. Apibendrinimas 

Interviu su aukštųjų mokyklų, SKVC ir verslo atstovais buvo nustatyta: 

1. Esamas studijų programų procesas neužtikrina efektyvaus dialogo tarp aukštųjų 

mokyklų ir įmonių bei studentų. Socialiniai partneriai yra kviečiami dalyvauti programų 

kūrimo procesuose formaliai, o sprendimai dėl naujų studijų programų ar senų 

atnaujinimo dažniausiai priimami remiantis aukštųjų mokyklų atstovų nuojauta bei 

nuožiūra. Todėl aukštosios mokyklos neperpranta realių trūkstamų kritinių kompetencijų 

poreikio. O naujosios studijų programos dažnai realių rinkos poreikių neatspindi.  

2. Šiuo metu nėra lokalių - Lietuvoje stiprių - technologijos ir inžinerijos mokslų atstovų, 

verslo asociacijų, galinčių stebėti, dalyvauti ir teikti rekomendacijas studijų programų 

kūrimui ar pateikti informaciją apie bendrąjį šalies kritinių kompetencijų poreikį. 

3. Pagrindiniuose studijų programas reglamentuojančiuose dokumentuose kritinės 

kompetencijos nėra apžvelgiamos. Tačiau toks formalus kritinių kompetencijų 

patvirtinimas nėra tikslingas ir būtinas dėl jų dinaminės prigimties. Tačiau svarbu tai, 

kad šiuose dokumentuose taip pat nėra reikalaujamas glaudus bei realus 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Tad aukštosios mokyklos pačios kuria sau 

reikalavimus savo studijų programoms. Kita vertus, aukštosioms mokykloms toks 

bendradarbiavimas nėra draudžiamas, tad bendravimo su socialiniais partneriais 

stoka atspindi ir mokymo įstaigų nenorą bendrauti. Dėl to, vien formalių reikalavimų 

norint pakeisti esamą situaciją greičiausiai nepakaktų. 

4. Esamos formalios priemonės (įstatymai, reglamentai bei kiti susiję norminiai teisės aktai) 

sudaro pagrindą ir suteikia minimalius kriterijus studijų programų rengimui bei sudaro 

galimybes formaliai įvertinti tam tikrus pasiekimus. Tačiau jų galimybės ir priemonės 

įtakoti aukštųjų mokyklų vidinę motyvaciją siekti kokybės aukštumų yra ribotos. Tą 

dažniausiai nulemia bendras aukštosios mokyklos mentalitetas bei konkretūs gebėjimai 

tobulėti. 
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5. Šalia esamų formalių atskaitomybės priemonių – įstatymų ir reglamentų, trūksta realių 

atskaitomybės schemų ir priemonių – t.y atskaitomybės už realias išugdytas 

kompetencijas. Tokioms priemonėms rastis galėtų pagelbėti glaudus 

bendradarbiavimas su verslo organizacijomis – tiesioginiais aukštųjų mokyklų 

sukuriamos naudos vartotojais. 

6. Aukštųjų mokyklų rinkos skenavimo gebėjimai yra užuomazgos stadijoje. Apklaustos 

įstaigos neturi sisteminių mechanizmų ir procedūrų rinkos duomenų rinkimui. O tais 

atvejais, kai tokios procedūros yra – pavyzdžiui, kasmetinės studentų apklausos, 

duomenys retai sistemiškai apdorojami ir viešai prieinami. Taip pat, neaišku, kiek tie 

surinkti duomenys yra naudojami ir aukštųjų mokyklų sprendimų priėmimo procesuose. 

Trūksta išsamaus aukštųjų mokyklų rinkos skenavimo gebėjimų tyrimo ir analizės. 

7. Aukštosios mokyklos pastebi, kad technologijų, inžinerijos mokslų studijų programos 

nėra populiarios. Ši tendencija pastebima ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje ir pasauliniu 

mastu. Pagrindinė priežastis – technologijos mokslus studijuoti yra sunkiau nei 

socialinius. Aukštosios mokyklos vienbalsiai siūlo didinti šių studijų populiarumą, tačiau 

pažymi, kad verslo atstovai būtų paveikesni gerinant technologijų mokslų populiarumą 

nei mokymo įstaigos. 

8. Apklaustose aukštosiose mokyklose bendradarbiavimas su verslu, dalyvavimas 

tarptautiniuose moksliniuose projektuose yra nepakankamas. O taip pat, daugeliu 

atvejų, dėstytojų praktinė patirtis irgi yra nepakankama. Taip pat apstebima, kad 

aukštosios mokyklos skiria nepakankamai dėmesio praktiniam kompetencijų ugdymui. 

Tokią situaciją, apklaustosios mokymo įstaigos pripažįsta ir teigia bandančios imtis 

pirmųjų žingsnių situacijai pakeisti. 

9.  Apklaustos aukštosios mokyklos įsivertino vidutiniškai ugdančios reikiamas kritines 

kompetencijas. Tačiau daugelis jų pripažino, kad šis vertinimas yra grįstas esamos 

situacijos sąlygomis/ techninėmis galimybėmis, o ne siekiamybės atžvilgiu. Didžiausi 

trukdžiai užtikrinant aukštą gamybinių bei naujų produktų kūrimo kritinių kompetencijų 

ugdymą yra naujos mokymo infrastruktūros bei dėstytojų gamybinės ir kūrybinės 

patirties stygius. 

10. Šiuo metu dažnai studijų programos ruošiamos kaip formalus dokumentas, o ne 

potencialus kokybės kontrolės instrumentas. Dažnai jos kuriamos nesilaikant tam tikrų 

metodinių rekomendacijų, įgalinančių susieti kompetencijas/ rezultatus su dėstomais 

dalykais. Tai trukdo rezultatų pasiekimo vertinimą bei ugdymo proceso valdymą.  
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4. Kritinių kompetencijų kaitos trajektorijų per artėjančius 10 metų vertinimas  
 

4.1 Metodologija 
Ateityje gali keistis darbo pobūdis Lietuvos inžinerinėje pramonėje dėl technologinių, 

produkto, proceso inovacijų, didesnio dėmesio darnios raidos iššūkiams bei kitų veiksnių. Tai lems 

kritinių kompetencijų, užtikrinančių inžinerinės pramonės įmonių konkurencingumą, paklausos 

pokyčius. Todėl svarbu ne tik nustatyti, kokios kompetencijos yra kritinės šiuo metu, bet taip pat 

prognozuoti jų kaitą, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad naujų specialistų rengimas užtrunka bent 3–4 

metus.  

Šioje dalyje siekiama įvertinti kritinių kompetencijų paklausą inžinerinėje pramonėje po 10 

metų. Tyrimo duomenys remiasi pusiau struktūruotais interviu su įmonių vadovais. Tyrimo objektas yra 

kritinės bendrosios ir specialiosios kompetencijos, kurias turėtų turėti mechanikos inžinerijos, 

pramonės inžinerijos ir elektronikos bei elektros inžinerijos specialistai po 10 metų. Taip pat 

įvertinama, (1) kokioje pridėtinės vertės grandinėje įmonės veiks ateityje bei (2) kokie procesai darys 

įtaką įmonių veiklai ateityje.  

Iš viso buvo atlikti 7 interviu su LINPRA pasiūlytų įmonių atstovais. Interviu dalyvavusios 

pramonės inžinerijos įmonės – UAB „Stevila“, UAB „Karbonas, UAB „Precizika“, UAB „Arginta 

Engineering“, UAB „Ekspla“, UAB „Selteka“ ir AB „Vilma“ – yra vidutinio dydžio, kuriose dirba 50 – 500 

darbuotojų. Jų veiklos sritys apima metalo apdirbimą, produktų surinkimą, lazerių ir lazerinių sistemų 

komponentų gamybą, fotoelektrinių saulės elementų tyrimus ir gamybą, metrologinių įrenginių 

kūrimą ir gamybą, elektroninės įrangos ir prietaisų konstravimą ir gamybą, elektros mašinų ir 

įrengimų konstravimą ir gamybą. 

Šią studijos dalį sudaro 3 skyriai. Antrame skyriuje įvertinama įmonių pridėtinės vertės kūrimo 

ateities strategijos ir jų poveikis kompetencijų paklausai. Trečiame skyriuje įvertinami veiksniai, kurie 

darys įtaką įmonių veiklai ateityje, ir jų poveikis kompetencijų paklausai. Paskutinis skyrius skirtas 

išvadoms ir rekomendacijoms. 

Pateiktos kritinių kompetencijų kaitos analizės tikslas yra įvertinti galimas ateities įmonių 

vystymosi trajektorijas ir reikalingas kompetencijas, tačiau dėl nenumatytų vidinių arba išorinių šokų 

faktinė įmonių padėtis po 10 metų gali reikšmingai skirtis nuo pateikiamų įžvalgų. Todėl šią 

informaciją reikėtų interpretuoti atsargiai. 

 

4.2 Įmonių veikla pridėtinės vertės grandinėje ir jos poveikis kompetencijų 
paklausai 

Daugelis Lietuvos inžinerijos pramonės įmonių teikia gamybos paslaugas, t.y. gamina 

produktus pagal užsakovų brėžinius. Nedidelė dalis įmonių siekia kurti naujus produktus, o dar 

mažesnė dalis turi savo prekinį ženklą. MTEP ir naujų produktų kūrimas yra siejamas su aukštos 

pridėtinės vertės kūrimu, o gamybos paslaugų teikimas dažniausiai yra pridėtinės vertės kūrimo 

grandinės apačioje. Lietuvos įmonių atstovai, dalyvavę interviu, nėra tikri dėl įmonių ateities veiklos 

planų. Įmonių veiklos vystymosi alternatyvos yra pateiktos 4.1 ir 4.2 pav. atsižvelgiant į dabartinę 

įmonių veiklą. Prie jų pateikiamos numatomos kritinės kompetencijos. 

Savo produktų kūrimas yra siekiama veikla interviu dalyvavusioms gamybos įmonėms, bet ją 

riboja įmonių turimi ištekliai, t.y. galimybės pritraukti patyrusius naujų produktų kūrėjus (projektavimo 

kompetencijos) bei kurti naujas idėjas (kūrybiškumo ir koncepcijų projektavimo kompetencijos). 

Kelias, kuriuo vystosi Lietuvos gamybinės įmonės, dažniausiai būna gamybos paslaugų rinkinio 
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praplėtimas bei visų gamybos paslaugų vienoje vietoje tiekimas (tai apima produktų konstravimą, 

tiekimo užtikrinimą, produktų surinkimą ir kt.). Produkto idėja būna užsakovo.  

 

 Įmonėms pasirinkus toliau plėsti gamybą, gamybos ir kokybės kontrolės kompetencijos (žr. 2-

ąją ataskaitos dalį) liks kritinėmis. Įmonės ieškos darbuotojų, išmanančių gamybos procesus bei 

galinčius prisidėti prie vidinių gamybos technologijų tobulinimo. Kai įmonės plečia savo paslaugų 

rinkinį ir auga pridėtinės vertės grandinėje išauga pramoninio dizaino, ekonomikos, vadybos ir kitų 

„neinžinerinių“ kompetencijų poreikis. Darbuotojai, kurie turės inžinerinį išsilavinimą, papildytą kitos 

srities žiniomis (pvz., logistikos, marketingo, darbo organizavimo), bus paklausiausi darbo rinkoje. 

Interviu metu įmonių atstovai minėjo, kad jau dabar trūksta inžinierių–vadybininkų ir projekto 

vadovų, išmanančių gamybos procesus. Produktų projektavimo ir konstravimo paslaugų tiekimas 

reikalaus iš darbuotojų naujų produkto kūrimo kompetencijų. Projektavimo bei projektavimo 

programų žinios, konstravimo gebėjimai, techninių konstrukcijų žinios bus paklausiausios.  

Įmonės, kurios šiuo metu kuria naujus produktus, nenumato jokių pokyčių savo veikloje. Todėl 

toliau augs naujų produktų kūrimo kompetencijų poreikis. Darbuotojai turės gebėti parengti 

produktų koncepcijas, suprojektuoti produktus ir juos sukonstruoti. Projektavimo ir modeliavimo 

kompiuterinių programų žinios, kūrybiškumas, vartotojų poreikių nustatymas bus kritiniai. Nors savo 

prekinio ženklo plėtojimas užtikrintų įmonių judėjimą link didesnės pridėtinės vertės, Lietuvos įmonės 

nėra subrendusios šiam žingsniui. Jo vystymas reikalauja didelių finansinių investicijų.  Kai įmonės 

plėtoja savo prekinį ženklą, reikia darbuotojų, turinčius marketingo, vadybos, vartotojų elgsenos 

žinių įgūdžius.   

 

4.3 Veiksniai, kurie darys įtaką įmonių veiklai ateityje, ir jų poveikis 
kompetencijų paklausai 

 
Maža, atvira ir lanksti Lietuvos ekonomika yra labai jautri išoriniams šokams. Inžinerinė 

pramonė eksportuoja didžiausią dalį savo paslaugų ir produktų, todėl ypatingai priklauso nuo 

išorinių veiksnių. Be to, vidiniai įmonių procesai daro įtaką įmonių veiklai ateityje. Tai sukuria didelį 

netikrumą dėl ateities kompetencijų paklausos lygio ir struktūros. Todėl interviu dalyvavę vadovai 

negalėjo įvardinti kritinių kompetencijų po 10 metų.  

Pav. 4.1: Naujų produktų kūrimo inžinerinių įmonių ateities 

specializacija ir kompetencijų poreikiai 
Pav. 4.2: Gamybinių inžinerinių įmonių ateities specializacija ir 

kompetencijų poreikiai 

  

Šaltinis: paruošė autoriai   Šaltinis: paruošė autoriai 
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Kita vertus, interviu ir kitų šalių31 inžinerijos specialistų studijų pagrindu buvo nustatyti septyni 

veiksniai, kurie galėtų daryti įtaką Lietuvos inžinerinių kompetencijų paklausai ateityje. Žemiau 4.1 

lent. pateikiami veiksniai, jų galimas poveikis inžinerinei pramonei bei numanomas poveikis 

kompetencijų paklausai. 

Lent. 4.1: Veiksniai, kurie darys įtaką įmonių veiklai ateityje, ir reikalingos kompetencijos 

Veiksnys Veiksnio įtaka Kompetencijos 

Besikeičianti globali paklausa  Kadangi Lietuvos inžinerinės įmonės 

eksportuoja savo produkciją, jų 

gaminamos produkcijos savybės 

priklauso nuo pasaulio paklausos.  

 Besiplečiant miesto gyventojų 

skaičiui ir augant gyvenimo 

standartams, ateityje reikės spręsti 

problemas, susijusias su, pavyzdžiui, 

švaru vandeniu, miestų sanitarija, 

maisto ir energijos aprūpinimu. 

  Inžinerijai aktualios sritys bus 

energetika, bioinžinerija/ 

biomedicina, kompiuteriai, 

elektronika, nanotechnologijos, 

vanduo (sanitarija) ir atliekų 

perdirbimas. 

Specifinių sričių inžinerijos žinios, 

pavyzdžiui, energijos inžinerija, 

maisto gamybos įrenginių inžinerija, 

bioinžinerija, sanitarijos įrenginių 

inžinerija, tvari inžinerija (pvz., 

hibridiniai automobiliai) ir kt. 

Gamybos procesų 

globalizavimas 

 Lietuvos įmonės savo veikloje 

bendradarbiauja su viso pasaulio 

įmonėmis – užsakovais ir tiekėjais.  

 Kai įmonės kils pridėtinės vertės 

grandinėje, užsienio tiekėjai bus dar 

svarbesni. 

Kitų kultūrų žinios, užsienio kalbų 

mokėjimas (kinų, rusų, vokiečių, 

skandinavų kalbų ir kt.), užsienio 

rinkų (tiekėjų ir užsakovų) žinios, 

bendravimo (žodžiu ir raštu) 

įgūdžiai. 

Gamybos procesų 

automatizavimas 

 Brangstančią darbo jėgą keis 

automatizuoti procesai.  

Pramoninių mašinų projektavimas ir 

vystymo kompetencijos, įrangos 

veiklos žinios, įrangos 

programavimo gebėjimai. 

Informacinių technologijų 

plėtra 

 Naujausios informacinės 

technologijos leis mažinti 

projektavimo ir konstravimo 

sąnaudas įskaitant laiką, medžiagas, 

žmogiškuosius išteklius ir kt.  

Pažangiausios kompiuterinės 

programos leidžia vystyti projektą 

nuo koncepcijos iki galutinio 

produkto be prototipų poreikio.Kitos 

kompiuterinės programos leidžia 

kurti prototipus virtualioje erdvėje. 

Vizualizavimo programinės įrangos 

gebėjimai, pavyzdžiui, Advanced 

visualisation Process (AVP); judesio 

modeliavimo, animacijos ir 

virtualaus prototipo kūrimo žinios; 

dėl nuolat tobulėjančių 

informacinių technologijų, reikės 

nuolat tobulinti kompiuterių 

taikymo gebėjimus. 

 

Eksporto pokyčiai / 

ekonominė konjunktūra 

 Kadangi Lietuvos įmonių veikla 

priklauso nuo išorinių rinkų, bet kokie 

Stiprios bazinės inžinerijos žinios, 

lankstumas, vidinė darbuotojų 

                                                             
31

 ASME Research Study, 2012;  

The Bureau of Labour Statistics (the US), Occupational Outlook Handbook, prieiga per internetą: http://www.bls.gov/ooh/; 
The Government of Canada, Human Resources and Skills Development, prieiga per internetą: 
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/jobs/index.shtml; 
O*NET database (the US), prieiga per internetą: http://www.onetonline.org/help/online/find_occ. 
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ekonominiai šokai gali paveikti jų 

veiklą. Todėl įmonių gamyba turi 

būti itin lanksti, prisitaikanti prie 

paklausos svyravimų. 

motyvacija, gebėjimai greitai 

įsisavinti naują informaciją. 

Klasterizacija Lietuvoje  Lietuvoje besikuriantys klasteriai 

galėtų teigiamai pakoreguoti įmonių 

veiklą.  

 Iš klasterių tikimasi sinergijos (t.y. 

prieigos prie stambesnių užsakovų ir 

kaštų minimizavimo) bei bendrų 

naujų produktų kūrimo.  

Projektų valdymo kompetencijos, 

bendravimo ir derybų gebėjimai, 

užsienio kalbos, naujų produktų 

kūrimo kompetencijos. 

Technologinių inovacijų 

plėtra 

 Technologinių inovacijų plėtra 

skatins mokslinius tyrimus ir 

eksperimentinę plėtrą elektros ir 

elektronikos inžinerijos srityse.  

 Ateityje plėsis skirstymo sistemos, 

susijusios su naujomis 

technologijomis. Įmonės ir toliau kurs 

kompiuterinių sistemų dizainus ir 

plėtos bevieles telekomunikacijas 

naudojant galingą kompiuterinę 

įrangą.  

Kompiuterinių ir elektroninių sistemų 

žinios, skaitmeninės elektronikos 

žinios, pažangiausių kompiuterinių 

technologijų žinios, kompiuterinių 

technologijų integravimo žinios. 

Naujų medžiagų įsitvirtinimas  Dėl inovacijų ir teisinio reguliavimo 

(sveikatos, aplinkosaugos, kt. srityse) 

tobulinamos senosios ir atsiranda 

naujos medžiagos.  

 

Medžiagotyros kompetencijos, 

gamybos technologijų 

kompetencijos. 

Šaltinis: paruošė autoriai 

Kiti technologiniai ir ekonominiai pokyčiai, tvarios plėtros
32

 užtikrinimas bei aplinkosauginiai 

reguliavimai taip pat veikia gamybos pobūdį. Kadangi gamybos įmonių veiklos pagrindas yra 

technologijos, tai atnaujindamos gamybos technologijas, įmonės prisitaiko prie aukščiau minėtų 

globalių procesų.  

4.4 Apibendrinimas 
 

1. Tikėtina, kad ateityje Lietuvos inžinerinei pramonei didžiausią poveikį turės dvi veiksnių 

grupės: (1) įmonių konkurencinės strategijos veiklos pokyčiai (judant link aukštesnės 

pridėtinės vertės kūrimo) ir (2) ekonominiai, technologiniai, reguliaciniai ir kt. veiksniai.  

2. Įmonių konkurencinės strategijos pokyčiai gali apimti šias trajektorijas: 

a. įmonės ateityje plės savo gaminių rinkinį bei teiks naujas paslaugas. Tokiu atveju, bus 

reikalingi inžinieriai, turintys gamybines, vadybines, konstravimo ir kokybės kontrolės 

kompetencijas. 

b. Tikėtina, kad tik nedidelė įmonių, šiuo metu kuriančių savo produktus, dalis, ateityje 

plėtos savo prekės ženklą. Todėl ateityje daugeliui naujus produktus savarankiškai 

kuriančių įmonių reikės kūrybingų inžinierių, gebančių generuoti naujų produktų 

idėjas ir jas įgyvendinti, tam būtina sukurti MTEP paslaugų sistemą.  

3. Egzogeniniai pokyčiai ar tendencijos, galinčios keisti Lietuvos inžinerinės pramonės „veidą“ 

ateityje, apims: (1) besikeičianti globali paklausa, (2) gamybos procesų globalizavimas, (3) 

gamybos procesų automatizavimas, (4) informacinių technologijų plėtra, (5) eksporto šokai 

                                                             
32 Plėtra, leidžianti patenkinti dabartinius poreikius nesumažinant ateities kartų galimybių tenkinti savuosius poreikius. 
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/ ekonominės konjunktūros kaita, (6) klasterizacija Lietuvoje, (7) technologinių inovacijų 

plėtra, (8) naujų medžiagų įsitvirtinimas. 

4. Atsižvelgiant į galimus įtakos veiksnius, išskiriamos ateities kritinės kompetencijos apima: 

 Tarpdisciplininės žinios. Įmonių veikla apims naujas sritis ir jų sprendžiamos problemos 

taps sudėtingesnės. Todėl inžinierių rengimas turėtų apimti vadybą, ekonomiką, 

pramoninį dizainą ir kitas sritis.  

 Pažangiausių technologijų ir augančių ekonomikos šakų žinios. Jos bus būtinos 

siekiant išlaikyti tarptautinį Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių konkurencingumą.  

 Socialinės kompetencijos. Užsienio kalbų, lyderystės, bendravimo ir derybų įgūdžiai 

bus itin paklausūs, nes reikės atstovauti įmonei derybose su užsienio tiekėjais ir 

užsakovais. Vis dažniau reikės dirbti su kitų, ne inžinerinių, profesijų kolegomis. 

5. Ženklios įmonių vadovų dalies ateities horizontas yra gana trumpas – inžinerinės pramonės 

raidos scenarijai ir atskirų įmonių konkurencinės strategijos bei jų poveikis kompetencijų 

paklausai per artimiausius 10 metų dažniausiai yra implicitiškai numanomas nei eksplicitiškai 

išreikštas.  

  



   

48 
 

5. Specialistų ir kompetencijų poreikio stebėsenos įrankių Lietuvoje bei kitose 
Europos valstybėse apžvalga 
 

5.1 Metodologija 
Šioje dalyje siekiama įvertinti Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių patirtį, taikant specialistų ir 

kompetencijų poreikio stebėsenos ir prognozavimo įrankius. Tyrimas remiasi antrinių šaltinių meta-

analize. Tyrimo objektas yra metodai, kurie buvo ar yra taikomi kitose ES šalyse, siekiant įvertinti 

specialistų ir kompetencijų poreikį ateityje. 

Vertinant specialistų ir kompetencijų poreikį, naudojami prognozavimo ir stebėsenos modeliai. 

Prognozavimo modelis pateikia būsimos darbo jėgos apimčių (pasiūla) ir darbo vietų skaičiaus 

(paklausa) prognozes įvairiais pjūviais (pavyzdžiui, pagal išsilavinimą, profesijas ar ūkio sektorius). 

Stebėsenos modelis remiasi praeities informacija ir pateikia detalią informaciją apie darbuotojų 

pasiskirstymą įvairiais darbo rinkos pjūviais, pavyzdžiui, pagal švietimo sritis ir kryptis, švietimo/ 

mokymo institucijas, ūkio sektorius, profesijas, švietimo/ mokymo tipą ir lygmenį. Dažniausiai abiejų 

tipų modeliai apjungiami į vientisą darbo rinkos poreikių vertinimo sistemą. Tokia vientisa sistema 

nagrinėjama šioje studijos dalyje.   

Šią dalį sudaro 4 skyriai. Antrame skyriuje apibendrinamos stebėsenos ir prognozavimo 

modelių pagrindinės savybės. Trečiajame skyriuje įvertinama užsienių šalių patirtis remiantis Austrijos 

ir Didžiosios Britanijos pavyzdžiais. Ketvirtame skyriuje nagrinėjama Lietuvos patirtis. 

 

5.2. Specialistų ir kompetencijų poreikio stebėsenos ir prognozavimo modelių 
savybės 

Metodus, naudojamus įvertinti specialistų ir kompetencijų poreikį, galima išskirti į tris plačias 

grupes:  

1) kiekybiniai metodai, pavyzdžiui, kompleksiniai ekonometriniai modeliai, kurie paremti 

vartotojų elgsenos analize, paprastesni praeities tendencijų ekstropoliaciniai modeliai ir 

sudėtingesni laiko eilučių metodai; 

2) kokybiniai metodai, pavyzdžiui, darbdavių apklausos apie dabartinių kompetencijų 

trūkumus ir ateities prognozes, Fokus grupės/ apskritieji stalai, Delphi ir scenarijai; 

3) metodai, apjungiantys kokybines ir kiekybines technikas, pavyzdžiui, sektorinės/ 

profesinės/ regioninės studijos ir observatorijos / stebėsenos centrai. 

Trijų metodų privalumai ir trūkumai apibendrinami 5.1 lent. Kiekybiniai prognozavimo modeliai 

laikomi pagrindiniu metodu, kai siekiama gauti stabilų ir nuoseklų užimtumo scenarijų kiekviename 

sektoriuje. Jis būtinas išsamioms kompetencijų poreikio prognozėms atlikti. Šie modeliai taikomi 

išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse, nes duomenų prieinamumas ir modelio kūrimo galimybės 

padidėjo visame pasaulyje. Tačiau, jų pagrindiniai apribojimai apima: (1) duomenų kokybę 

(modelio rezultatai bus patikimi tiek, kiek tai leidžia duomenys); (2) didelį įvairių išteklių kiekį 

(išankstinis laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių investavimas). Kokybiniai metodai papildo kiekybinio 

modeliavimo metodus ir mažiau priklauso nuo turimų laiko eilučių duomenų. Tačiau, jie dažniausiai 

naudojami tik trumpo laikotarpio prognozėms. 

Lent. 5.1: Alternatyvių metodų palyginimas 

Alternatyvūs metodai Privalumai Trūkumai 
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Kiekybinių prognozių 

modeliai 

 Išsamus (dažnai apima 

visus sektorius) 

 Nuoseklus (remiantis ta 

pačia technika atliekamos 

visų sektorių prognozės) 

 Aiškus ir detalus (aiškios 

prielaidos ir rezultatai) 

 Kiekybiniai rezultatai 

 Atitinka ekonominius ir kitus 

nustatytus apribojimus 

 Gali reikalauti didelio ir detalaus duomenų 

kiekio (ilgos laiko eilutės pagal smulkius 

sektorius ir daugybę kitų rodiklių) 

 Gali būti brangus (reikalauja aukštos 

kvalifikacijos specialistų darbo, užtrunka ilgą 

laiką ir kainuoja brangiai) 

 Gali remtis prielaidomis, kurios nepilnai/ 

nerealistiškai atspindi darbo rinkos veikimą 

 Remiasi praeities duomenimis, kurių svarba/ 

aktualumas gali būti riboti dėl išorinių šokų 

 Ne viskas gali būti išreikšta skaičiais 

 Gali suteikti apgaulingą tikslumo ir tikrumo 

įspūdį 

Darbdavių ar kitų grupių 

apklausos 

 Tiesioginis „naudotojo/ 

vartotojo“ įtraukimas 

 Lengvai sudaromas ir 

taikomas 

 Nebrangus (reikalauja 

mažesnių finansinių išteklių) 

 Gali būti subjektyvus (klausimų formulavimas 

lemia gaunamus atsakymus) 

 Gali būti nenuoseklus (vienų ūkio sektorių 

atsakymai gali būti išsamesni už kitų sektorių 

gautus atsakymus) 

 Gali koncentruotis į kraštutinius ir/ ar laikinus 

poreikius (į esamu momentu aktualias ar itin 

specifines darbo vietas) 

 Gali mažiau skirti dėmesio esminiams 

kompetencijų poreikiams  

 

Fokus grupės/ apskritieji 

stalai, Delphi metodai, 

ateities scenarijai 

 Holistinis (nagrinėja plataus 

spektro, ne tik ekonominius, 

veiksnius) 

 Reikalauja mažiau 

duomenų 

 Tiesioginis "naudotojo/ 

vartotojo" įtraukimas 

 Gali būti nesistemingas (skirtingi klausimai 

gali būti nagrinėjami atskirose diskusijose) 

 Gali būti nenuoseklus 

 Gali būti subjektyvus 

Išsamios sektorinės/ 

profesinės/ regioninės 

studijos ir kiti metodai 

 Holistinis sektoriaus lygyje 

(apima daugumą veiksnių, 

darančius įtaką sektoriaus 

raidai) 

 Išsamiai nagrinėja 

sektorinius ir kitus ypatumus 

 Tyrimo objektas gali būti ribotas (pvz., 

nagrinėjami ne visi svarbūs sektoriai) 

 Gali būti nenuoseklus visų sektorių atžvilgiu 

Šaltinis: pagal Wilson, R.A (2009) ir Wilson et al. (2010). 

Kiekvienas iš aukščiau aptartų metodų pateikia skirtingus kompetencijų poreikio įvertinimo 

rezultatus ir nei vienas atskiras metodas nėra savaime pakankamas nustatyti objektyvią situaciją. 

Kompetencijų paklausa ir pasiūla nėra tiksliai prognozuojamos, nes ateitis nėra nulemiama iš anksto. 

Tačiau dauguma tendencijų yra labai patikimos ir jomis remiantis galima nustatyti tikėtinus įvykius 

ateityje. 

Nepriklausomai nuo pasirinkto metodo, prognozavimo rezultatai turi būti atsargiai 

interpretuojami. Taikant stebėsenos ir prognozavimo modelį reikia tiksliai žinoti, kokie bus 

pagrindiniai rezultatų naudotojai – nuo to priklauso modelio specifikacija ir tikslas. Darbo rinkos 

modeliai gali būti skirti įvairiems rezultatų naudotojams, pavyzdžiui: 

 Būsimiems studentams ir jų tėvams aktuali informacija apie atskirų studijų pakopų ir 

krypčių darbo rinkos perspektyvas. Pavyzdžiui, kiek bus sukurta naujų darbo vietų 

pagal studijų programas; kokį tikėtiną darbo užmokestį gaus įvairių studijų programų 
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absolventai. Šiai tikslinei grupei aktualios prognozės ne pagal ūkio sektorius ar profesijų 

grupes, o pagal studijų kryptis, pakopas ir kt.  

 Švietimo politikos formuotojai ieško informacijos apie skirtingų aukštųjų mokyklų, studijų 

krypčių ir pakopų asmenų integracijos darbo rinkoje sėkmę ir ateities tendencijas. 

Pavyzdžiui, jie galės įvesti studijų finansavimo sistemą atsižvelgiant į darbo rinkos 

„poreikius“.  

 Darbdaviams šiuo metu ypač aktualus kompetentingos darbo jėgos pasiūlos 

klausimas. Didelis nedarbo lygis ir aukštas užregistruotų, bet neužpildytų naujų darbo 

vietų skaičius rodo, kad Lietuvos darbo rinkoje egzistuoja neatitikimas tarp 

kompetencijų pasiūlos ir paklausos.  

 Darbo birža ar kitos užimtumą skatinančios organizacijos teikia konsultavimo, 

orientavimo ir darbo rinkos mokymo paslaugas bedarbiams. Joms naudinga yra 

informacija apie atskirų regionų darbo pasiūlą ir paklausą (ir jų prognozes), 

paklausiausias kompetencijas darbo rinkoje. 

 Darbo ieškantiems reikia specifinės informacijos apie šiuo metu (ir ateityje) paklausias 

profesijas ir darbdaviams reikalingus gebėjimus. 

Siekiant patenkinti platesnės vartotojų grupės poreikius, kiekybinės (kiek bus naujų darbo vietų 

atitinkamame sektoriuje) ir kokybinės (ką turėtų gebėti ir mokėti atitinkamos krypties absolventai) 

įžvalgos turėtų būti derinamos. Modelio informacija turėtų apimti plataus spektro duomenis (žr. 5.1 

pav.): (i) užimtumo duomenis, (ii) rinkų ir pardavimų duomenis, (iii) inovacijas ir organizacijos 

pokyčius. Net silpni technologijų pokyčių signalai dažnai gali padėti nustatyti ilgalaikių pokyčių 

trajektoriją. 

Pav. 5.1.: Specialistų ir kompetencijų poreikio stebėsenos ir prognozavimo modeliuose naudojama informacija 

 

Šaltinis: Hautala, Pekka, Méhaut, Philippe, 2011  

Įvairūs socialiniai partneriai galėtų pateikti informaciją, reikalingą modeliuojant kompetencijų 

ir specialistų poreikius. Jų įtraukimas į stebėsenos procesą priklauso nuo jų vidinių galimybių33: 

 Stebėsenos centrai (angl. „observatories“) (pavyzdžiui, profesinės sąjungos, pramonės 

asociacijos, darbo birža, SoDra ir kitos institucijos) rengia reguliarias ataskaitas apie specifinius 

klausimus ir pateikia susietą statistiką. Tai gali būti dabartinės situacijos ir tendencijų darbo 

rinkoje analizė, pramonės šakų apžvalga ir kiti specifiniai klausimai. Kita vertus, kiekviena iš tokių 

institucijų siekia savarankiškų tikslų ir orientuojasi į dabartinių problemų sprendimą.  

 Pramonės tinklai ir klasteriai turi vertingos informacijos apie darbo rinkos vystymosi tendencijas, 

tačiau žinios dažniausiai nėra susisteminamos, t.y. nerengiamos kitiems prieinamos ataskaitos.  

 Universitetai, švietimo įstaigos ir mokslo institutai kuria naujas žinias ir technologijas, todėl gali 

įvardinti tendencijas, kurios šiuo momentu gali atrodyti neaktualios, bet bus kritinės ateityje. Kita 

vertus, mokslo ir studijų įstaigos stokoja informacijos apie šiandieninę darbo rinkos paklausą ir 

įmonių pasirinktas konkurencines strategijas.  

                                                             
33

 Hautala, Pekka, Méhaut, Philippe, 2011 
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5.3 Užsienių šalių patirtis, vystant ir taikant specialistų ir kompetencijų poreikio 
stebėsenos ir prognozavimo modelius 

2010 metų duomenimis, 22 Europos Sąjungos šalyse įdiegtos institucinės sistemos, skirtos 

nuolatinei gebėjimų poreikių darbo rinkoje stebėsenai 

ir ataskaitų teikimui (žr. 5.2 pav.). Šiai sistemai būdinga:  

(1) atlieka arba užsako specialistų ir 

kompetencijų prognozavimo studijas;  

(2) inicijuoja socialinį dialogą aptarti 

prognozavimo rezultatus su bent 2 suinteresuotomis 

šalimis; 

 (3) teikia pasiūlymus ir/ar tiesiogiai dalyvauja 

mažinant kiekybinį arba kokybinį kompetencijų ir 

specialistų atotrūkį.  

 

Ji nebuvo išplėtota Austrijoje, Bulgarijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje. Pavyzdžiui, 

Austrijoje veikia Austrijos užimtumo tarnyba, kuri rengia specialistų ir kompetencijų prognozes, 

siekiant įrodymais grįsto aktyvios darbo rinkos politikos formavimo ir efektyvesnio profesinio 

orientavimo. Tačiau jos veikla nėra 

nukreipta derinti darbo rinkos 

poreikius su švietimo sistema. Todėl 

Austrijos viešoji užimtumo tarnyba 

nepriskiriama prie stebėsenos 

institucinės sistemos.  

Dažniausiai stebėsenos 

institucinė sistema veikia nacionalinių 

mastu (žr. 5.2 pav.), kai apimami visos 

šalies poreikiai 

Darbo rinkos poreikių 

stebėsenos institucinė sistema 

skiriama į dviejų tipų institucijas: (1) 

Sektorinės tarybos (angl. „Sector 

Councils“) ir (2) horizontalios tarybos 

(angl. „Transversal Councils“). Sektorinėms taryboms34 būdinga: (i) apima vieną sektorių, (ii) 

nagrinėja sektoriaus plėtrą iš žmogiškųjų išteklių ir gebėjimų poreikių pusės, (iii) prisideda prie 

sektoriaus politikos formavimo, (iv) vienija suinteresuotas šalis, apimančias verslo, darbuotojų ir 

švietimo sritis, (v) nuolatinė ir sisteminga veikla. Horizontalios tarybos apima daugiau nei vieną 

sektorių.  Europos Sąjungoje dominuoja nacionalinio lygio horizontalios tarybos (žr. 5.3 pav.). 

Sektorinės tarybos dažniausiai papildo horizontalių tarybų veiklą.  

Darbo vietų ir kompetencijų poreikių įvertinimo lygmuo atitinka institucinės sistemos veiklą ir 

dažniausiai vyksta nacionaliniu lygiu (žr. 5.4 pav.). Kai šalys turi pakankamai vidinių išteklių įvertinami 

ir regioniniai poreikiai. Tik Belgija nevykdo poreikių įvertinimo nacionaliniu mastu dėl vidinių šalies 

politinių procesų.  

                                                             
34

ECORYS Nederland BV,  KBA, 2010b 

Pav. 5.2: Šalies stebėsenos institucijų analizės 
mastas, 27 šalys 

 
Šaltinis: ECORYS Nederland BV,  KBA, 2010 

Pav. 5.3: Sektorinės ir Kryžminės tarybos ES šalyse, 27 šalys 

 
Šaltinis: ECORYS Nederland BV,  KBA, 2010 
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 Dauguma Europos Sąjungos šalių taiko kiekybinius ir kokybinius metodus analizuoti darbo 

vietų ir kompetencijų klausimus35 (žr. 5.5 pav.). Tai atitinka „geriausią pasaulio praktiką“36, kai 

prognozavimo modelio pagrindą sudaro multi-sektoriniai modeliai. Šių modelių rezultatą sudaro 

išsami apžvalga, nurodanti, kokią įtaką struktūriniai ekonominiai ir technologiniai pokyčiai daro 

kompetencijų paklausai. Tačiau šie modeliai turėtų būti papildomi kitais kiekybiniais ir kokybiniais 

metodais, ypatingai kuomet trūksta duomenų sukurti ir taikyti kiekybinį modelį. Tačiau, vis dėlto 

kiekybiniais modeliais besiremiančios prognozės sudaro prognozavimo ir stebėsenos sistemos 

pagrindą. 

Danija, Italija, Lietuva, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija remiasi išskirtinai kiekybiniais metodais. Vien 

kokybiniai metodai taikomi Liuksemburge ir Portugalijoje. Dažniausiai naudojami tyrimų metodai 

yra37: 

 Retrospektyvūs duomenys apie rinkas (pvz., pardavimus, apyvartas) iš darbdavių 

organizacijų, nacionalinių statistikos biurų ir Eurostat; 

 Retrospektyvūs duomenys apie užimtumą ir profesijas iš darbo jėgos apklausų, 

absolventų apklausų ir kt.; 

 Kiti specifiniai duomenys, pavyzdžiui, apie darbdavius, užsiimančius inovatyvia veikla, 

investuojančius į kompetencijų 

atotrūkio mažinimą ir kt. 

Europos Sąjungos šalyse darbo vietų ir 

kompetencijų prognozavimo įrankiai 

dažniausiai naudojami darbo jėgos rinkos 

parametrams nustatyti (pavyzdžiui, užimtumo 

lygio, nedarbo lygio įvertinimas pagal ūkio 

sektorius ir amžių grupes) (žr. 5.6 pav.). Taip pat 

pateikiamos sektorinės ir ūkio šakų studijos. 

Mažiausiai šalių naudoja darbo vietų ir 

kompetencijų prognozavimo įrankius įvertinti 

profesijų ir mokymų programų poreikį. 

Stebėsenos institucijų darbai dažniausiai apima tik vieną iš trijų aspektų38: 

 rinkas (įskaitant nacionalinių ir tarptautinių rinkų tendencijas, pardavimus, apyvartą pagal 

veiklos sritis, regionus ir kt.); šių studijų tikslas nustatyti dėl ko ir kaip rinkos vystosi (pvz., 

inovacijas, struktūros pokyčius ir kt.); kartais pateikimas užimtumo lygio įvertis; 

                                                             
35

 Šalių metodologijos apžvalgos nėra pilnos 
36 pagal Wilson, R.A (2009) ir Wilson et al., 2012 
37

 Hautala, Pekka, Méhaut, Philippe, 2011 
38

 Hautala, Pekka, Méhaut, Philippe, 2011 

Pav. 5.4: Darbo vietų ir kompetencijų prognozavimo mastas Pav. 5.5: Metodai, naudojami įvertinti darbo vietų ir 
kompetencijų poreikį 

  

Šaltinis: ECORYS Nederland BV,  KBA, 2010 Šaltinis: ECORYS Nederland BV,  KBA, 2010 

Pav. 5.6: Darbo vietų ir kompetencijų modeliavimo rezultatai 

 
Šaltinis: ECORYS Nederland BV,  KBA, 2010 
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 naujas technologijas; nagrinėjama kaip dėl dabartinių ir numatomų technologinių 

pokyčių pasikeis užimtumas bei kompetencijų paklausa; 

 kompetencijas; dažniausiai nagrinėjama, kokios kompetencijos yra ir bus reikalingos bei 

kaip galima būtų sumažinti kompetencijų atotrūkis (angl. „skills gap“); analizė remiasi 

ekonominiais scenarijais. 

Švietimo ir mokymų institucijos, nacionalinės (ir sektorinės) institucijos, atsakingos už 

kvalifikacijos ir mokymų programų sudarymą, ir kai kurios kitos institucijos nagrinėja darbo 

organizavimo, kritinių profesijų, darbo ir kompetencijų klausimus. Tik Didžiojoje Britanijoje taikomi 

visapusiškai integruoti metodai analizuojant kompetencijų ir mokymų poreikius. 

Geros praktikos pavyzdžiai apima Austrijos ir Didžiosios Britanijos kompetencijų ir specialistų 

poreikių stebėsenos ir prognozavimo sistemas. Austrija neturi sektorinės ar horizontalios tarybos, o jos 

modelis remiasi daugiausiai kokybiniais duomenimis, juos papildant kiekybiniais šaltiniais. Didžiosios 

Britanijos stebėsenos sistema yra plačiai išvystyta bei jos prognozavimo modelis orientuojasi į 

kiekybines prognozes, jas papildant kokybinėmis įžvalgomis (detaliau 5.2 lent.). 

Lent. 5.2: Užsienio šalių prognozavimo/ stebėsenos modelių pavyzdžiai 

 Austrijos modelis Didžiosios Britanijos modelis 

S
te

b
ė

se
n

o
s 

si
st

e
m

a
 

Nėra Sektorinių ir Kryžminių Tarybų sistemos.  

Arbeitsmarktservice- AMS kartu su socialiniais partneriais 
– pagrindinė institucija, užsiimanti gebėjimų poreikių 

klausimais.  

Gebėjimų poreikių stebėsenos tikslas:  

 pateikti informaciją aktyvios darbo rinkos 

politikos formavimui; 

 palengvinti profesinį orientavimą. 

 

Sektorinių kompetencijų Tarybų sąjunga (Alliance for 

Sector Skills Councils (ASSC)) jungia 25 Sektorinius 

kompetencijų Tarybas.  

Didžiosios Britanijos Užimtumo ir Kompetencijų 

Komisija (UK Commission for Employment and Skills 

(UKCES)) prižiūri Sektorinių Tarybų veiklą.  

Mokymų ir Kompetencijų Taryba ((Learning and Skills 

Council (LSC)) atlieka Nacionalinę Darbdavių 

apklausą apie kompetencijas, nustatant darbdavių 

požiūrį į įdarbinimą, kompetencijų atotrūkį ir 

mokymus; apklausa vykdoma kasmet nuo 2003 metų. 

Velse ir Škotijoje veikia regioninės iniciatyvos, 

pavyzdžiui, Future Skills Wales ir Future Skills Scotland. 

Gebėjimų poreikių stebėsenos tikslas:  

 sumažinti kompetencijų atotrūkį ir 

kompetencijų stygių; 

 pagerinti produktyvumą, verslo ir viešojo 

sektoriaus rezultatus; 

 sukurti sąlygas padidinti kiekvieno 

darbuotojo kompetencijas ir produktyvumą; 

 pagerinti mokymų pasiūlą (ypač 

praktikų/pameistrysčių sistemą, aukštojo 

išsilavinimo kokybę ir atnaujinti nacionalinius 

profesinius standartus). 
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 Austrijos modelis Didžiosios Britanijos modelis 

P
ro

g
n

o
za

v
im

o
 m

o
d

e
lis

 

AMS-skills barometer - trumpos trukmės (3–4 metai) 

prognozavimo ir stebėsenos modelis nacionaliniu ir 

regioniniu lygiu, atliekamas per Austrijos viešąją 

užimtumo tarnybą (Arbeitsmarktservice arba AMS).  

Modelio savybės: 

 Darbo rinkos poreikių (paklausos) analizė remiasi 

kokybiniu metodu, nors kiekybiniai šaltiniai irgi 

integruojami;  

 Naudoja savo profesijų ir kvalifikacijų klasifikacijas; 

 Kompetencijų aprašai integruoja ne tik formalų, 

bet ir neformalų mokymąsi bei savišvietą; 

 Pateikiami įverčiai pagal sektorius, profesijas ir 

kompetencijas; 

Informacijos šaltiniai:  

 Apjungia daug šaltinių (darbo skelbimus, laisvų 

darbo vietų duomenis, įmonių apklausas, sektorinių 

diskusijų rezultatus, darbo rinkos statistiką, tyrimus, 

kompetencijų paklausos analizę bei prognozavimą 

ir kitą literatūrą); 

 Reguliari įmonių apklausa, apimanti 20 000 įmonių, 

turinčių daugiau kaip 20 darbuotojų; 

Modeliavimo rezultatai: 

 Internetinis AMS-kompetencijų barometro įrankis; 

 Pateikia labai diferencijuotą informaciją apie 

profesijas (apie 600 profesijų) ir kompetencijas 

(apie 8000 detalių kompetencijų), kas padeda 

įvertinti kintantį darbo pobūdį; informacija 

atnaujinama kas pusmetį; 

 Profesinės informacijos sistema 

(Berufsinformationssystem) pateikia 10, 000 darbo 

vietų apibrėžimus, informaciją apie užimtumo 

galimybes, darbo užmokestį, darbo sąlygas ir 

profesinį mokymą; 

 Pritaikytas plačiai auditorijai įskaitant darbo 

ieškančius, darbo rinkos specialistus, įmones ir 

politikos kūrėjus viešosiose įstaigose; 

Modeliavimo įgyvendinimas: 

 AMS atsakinga už modeliavimą; 

 Darbai pavedami konsultacinėms įmonėms ir 

tyrimų centrams. 

Working Futures besikeičiančių kompetencijų poreikių 

prognozės ilguoju laikotarpiu (10-čiai metų). 

Prognozė atliekama nuo 1975 nacionaliniu mastu 

(taip pat vykdomas atskiras regioninis 

prognozavimas). Prognozę vykdo konkurso tvarka 

atrinkti paslaugų teikėjai.  

Modelio savybės: 

 Remiasi kiekybiniu metodu (regioninis multi-

sektorinis makroekonominis modelis), papildytu 

kitais (dažniausiai kiekybiniais) moduliais; 

 Ilgai plėtojamo kiekybinio modelio standartas, 

kuris pasižymi aukšta kokybe ir nusistovėjusia 

prognozavimo praktika; 

 Įtraukia technologinių pokyčių, viešosios politikos 

pokyčių, reguliavimo ir kitų ekonominių sričių 

pokyčių įtaką; 

 Nuolat tobulinama sudėtinga sistema, kurioje 

susiduria įvairių viešojo sektoriaus institucijų 

atsakomybės sritys; 

 Detalumo trūkumas esminėse srityse (ypatingai 

atskirose profesijose); 

 Bazinio scenarijaus modeliavimas buvo atliktas 

2008 metais; 

Informacijos šaltiniai:  

 Gerai išvystyta statistikos infrastruktūra; 

 Daugelio institucijų bendradarbiavimas, įskaitant 

darbdavius; 

 Naudojami Nacionalinės Darbdavių apklausos 

apie kompetencijas rezultatai;  

Modeliavimo rezultatai: 

 Santykinai lengvai per internetą pasiekiami 

rezultatai, bet nėra viešai prieinamos vieningos 

svetainės; 

 Pateikia prognozes pagal 12 regionų, 67 

sektorius, 25 profesijas, lytį ir užimtumo statusą; 

Modeliavimo įgyvendinimas: 

 Modelis atnaujinamas konkurso tvarka; 

 Šiuo metu konkursą laimėjo Warwick Institute for 

Employment Research (IER) ir Cambridge 

Econometrics (CE). 

 

 

Šaltinis: pagal Wilson, R.A, 2009 ir Wilson et al., 2010, ECORYS Nederland BV,  KBA, 2010 

 

5.4 Darbo vietų ir kompetencijų stebėsena Lietuvoje 
Lietuvos darbo rinkos stebėsenos pradžia galima laikyti 1995 metus, kai Lietuvos darbo birža 

(toliau – LDB) pradėjo rengti apžvalgas, atitinkančias šiandieninį „Įsidarbinimo galimybių 

barometrą“. Jame pateikiamas trumpojo laikotarpio įsidarbinimo galimybių vertinimas pagal 

profesijų grupes, ekonominės veiklos rūšis ir 10 šalies apskričių. Įverčiai remiasi duomenimis iš 4 tūkst. 

įmonių apklausų ir įregistruotų naujų darbo vietų statistika.  
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Nuo 2004 m. buvo pradėtas vidutinio laikotarpio darbo rinkos prognozavimo sistemos kūrimas. 

Keli projektai pateikė viso šalies ūkio prognozes
39

, tačiau dauguma prognozių buvo sektorinės, t.y. 

prognozavo užimtųjų paklausą atskiriems ūkio sektoriams
40

.  Taip pat buvo siekiama įvertinti ateities 

profesinių mokyklų ir universitetų absolventų paklausą
41

. Šios prognozės rėmėsi darbdavių apklausos 

rezultatais. Dažniausiai buvo taikyti kokybiniai vertinimo metodai, o ekonometrinis modeliavimas 

naudotas tik keliuose tyrimuose.  

Tyrimai, kuriuose vertinamos anksčiau parengtos prognozės42, sutartinai teigia, kad prognozių 

nauda buvo ribota, nes: 

 prognozės yra pernelyg fragmentiškos: bent 5 institucijos kūrė „savo“ prognozavimo 

sistemas; 

 prognozės yra „vienkartinės“, t.y. nebuvo sukurta nuolat veikianti prognozavimo 

sistema. Prognozavimas vyko konkursų pagrindu ir modelio kūrimas pasibaigdavo 

kartu su projekto pabaiga; 

 prognozės skirtos įverčių generavimui, o ne sistemingam modelio kūrimui ir institucinių 

gebėjimų stiprinimui. Perkamų paslaugų rezultatų orientavimas į prognozių įverčius iš 

dalies nulėmė, kad nepaisant daugiau nei dešimties atliktų prognozavimo tyrimų, 

Lietuvoje nėra veikiančios prognozavimo sistemos.  

2012 m. LR Vyriausybė pritarė specialistų kvalifikacijų žemėlapio pagal ūkio sektorius rengimo 

planui. Numatyti žemėlapio tikslai yra: 

 Nustatyti realų kvalifikuotų specialistų poreikį; 

 Įvertinti švietimo sistemos efektyvumą; 

 Apžvelgti Lietuvos gyventojų turimų kvalifikacijų atitikimą darbo rinkos poreikiams. 

Rengiant žemėlapį buvo pastebėta, kad Lietuvoje nerenkami duomenys apie darbo vietas ir 

tam reikalingą kvalifikaciją. Įsidarbinimo, darbo užmokesčio ir kvalifikacijos duomenų bazės yra 

sunkiai suderinamos tarpusavyje. Buvo pasirinkta sujungti diplomų ir atestatų registrą su SoDros 

informacine sistema bei Gyventojų registru. Tai leistų sistemingai stebėti švietimo įstaigų absolventų 

integraciją darbo rinkoje. Tokie duomenys leistų parengti detalias prognozes pagal ūkio sektorius, 

regionus, profesijas, išsilavinimą ir kitus pjūvius. Rengiant šį projektą, svarbiausios suinteresuotos 

ministerijos aktyviai koordinavo veiklas ir bendradarbiavo.  Siekiama geriau išnaudoti turimus 

duomenis ir integruoti esamas duomenų bazes. Taigi sprendimai dėl kvalifikacijų žemėlapio rengimo 

plano sudaro tam tikras prielaidas pradėti sistemingai kurti darbo rinkos stebėsenos sistemą.  

Žemiau 5.3 lent. palyginami Estijos ir Lietuvos patirtis kuriant kompetencijų ir specialistų poreikių 

stebėsenos ir prognozavimo sistemas. Estija sukūrė savo sistemą, bet Lietuvai kol kas tai nepavyko.  

Lent. 5.3: Lietuvos ir Estijos stebėsenos ir prognozavimo sistemų kūrimo patirties palyginimas 

 Lietuvos sistema Estijos sistema 

                                                             
39 BGI Consulting and Sweco EuroFutures (2008); ETKC (2007); NPI (2008).  
40 PMMC (2008a; 2008b; 2008c; 2008d; 2008e; 2008f; 2008g); LŽŪU (2007); EKT (2007). 
41 VPVI (2006, 2008); DSTI (2008). 
42

 BGI ir ProBaltic, (2010); Martinaitis (2012). 
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 Lietuvos sistema Estijos sistema 

Stebėsenos 

sistema 

Nėra veikiančios sistemos, vertinančios 

kompetencijų poreikius.  

Lietuvos profesinio mokymo tarybai deleguota 

spręsti klausimus, susijusius su strateginiu profesiniu 

mokymu. Tarybą sudaro darbdavių ir darbuotojų 

organizacijų atstovai.  

1997 m. profesinių kvalifikacijų sistemos sukūrimas. 

2001 m. buvo įkurta Estijos Kvalifikacijos institucija 

(Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus, Kutsekoda’), atsakinga 

už profesinių standartų ir kvalifikacijų plėtrą. Verslo, 

darbdavių, ministerijų ir darbuotojų organizacijų atstovai 

įeina į jos Stebėtojų tarybą. Kutsekoda’ dalyvauja 

derinant profesinį mokymą su įgūdžių poreikiais. 

16 sektorinių Profesinių Tarybų yra atskaitingos 

Kutsekoda’. Darbdavių, švietimo įstaigų, darbuotojų ir 

valdžios atstovai sudaro sektorines tarybas. Jos dalyvauja 

vertinant kompetencijų paklausą, nustato profesinius 

standartus, pataria dėl kvalifikacijų sistemos.  

2008 m. buvo sukurta profesinių Tarybų pirmininkų 

konferencija. Ji koordinuoja Tarybų bendradarbiavimą, 

užtikrina sisteminį ir vieningą klausimų sprendimų būdą. 

Prognozavi

mo 

modelis 

Nėra integralios prognozavimo sistemos. 

Darbo rinkos prognozes pateikia Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, 

Finansų ministerija, Lietuvos darbo birža ir 

stambiausi Lietuvoje veikiantys bankai. Šių 

prognozių įverčiai apima užimtumo lygį ir 

nedarbą.  

LDB atlieka kasmetines 5,000 darbdavių apklausas 

ir rengia ateinančių metų darbo jėgos prognozes 

pagal profesijų grupes. 

LDB kasmet rengia užimtumo galimybių 

barometrą. Jis remiasi ekspertiniais darbuotojų 

pasiūlos įvertinimais ir darbo paklausos informacija 

iš darbdavių apklausos. 

Ekonometrinis modelis prognozuoti kvalifikacijų 

paklausą buvo sukurtas LDB užsakymu. Jis pateikė 

vidutinio laikotarpio įverčius.  

Prognozavimo sistemą kūrė ir taiko Ūkio ministerija.  

Darbo rinkos poreikių prognozės apima 6 metus. 

Atliekamos kasmet. 

Pateikiami užimtumo lygių ir darbo jėgos poreikio įverčiai 

pagal 34 sektorius ir 5 profesines grupes.  

Duomenų šaltiniai: Estijos makroekonominio modelio 

(HERMIN) įverčiai, Darbo jėgos apklausos, Mokesčių ir 

akcizų komisijos duomenys, darbdavių asociacijos 

duomenys, darbo jėgos srauto rodikliai (angl. “flow 

indicator”). 

Švietimo ir mokslo ministerija naudoja modelio rezultatus.  

Nereguliariai atliekamos sektorinės studijos (medienos, 

baldų, metalo, inžinerijos, IKT sektorių studijos).  

 

 

Šaltinis: pagal ECORYS Nederland BV,  KBA, 2010 

Iš 5.3 lent. matyti, kad esminis skirtumas tarp Estijos ir Lietuvos stebėsenos ir prognozavimo 

patirties yra tai, kad Estijoje, priešingai nei Lietuvoje, prognozavimo sistemą kūrė Estijos Ūkio 

ministerijos tarnautojai. Tai leido sistemingai tobulinti bazinį modelį pastaruosius 10 metų. Estijoje 

vyrauja sistemingas ir nuoseklus požiūris vystant kompetencijų ir specialistų poreikių stebėseną ir 

prognozavimą. 

5.5 Apibendrinimas 
 

Įvertinus Lietuvos ir užsienio šalių patirtį, taikant specialistų ir kompetencijų poreikio stebėsenos 

ir prognozavimo įrankius, buvo nustatyta: 

1. Darbo jėgos ir kompetencijų paklausos ir pasiūlos stebėsenos ir prognozavimo sistema turi 

apimti šiuos elementus: 

 Nacionalinę ir/ar sektorines gebėjimų tarybas, kurios apimtų politikos formuotojus, 

darbdavių ir profesinių sąjungų atstovus. Šios tarybos turėtų teikti siūlymus dėl švietimo, 

socialinės apsaugos ir ūkio politikos pokyčių, atsižvelgiant į stebėsenos ir prognozavimo 

rezultatus. 
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 Bazinį ekonometrinį modelį, teikiantį prognozes (pagal amžių, išsilavinimą, profesijų grupes 

ir ūkio sektorius) visam šalies ūkiui ir/arba atskiram sektoriui; 

 Papildomus kokybinius modulius, kurie vertintų detalią informaciją apie darbuotojų 

pasiskirstymą įvairiais darbo rinkos pjūviais, pavyzdžiui, pagal švietimo sritis ir kryptis, 

švietimo/ mokymo institucijas, ūkio sektorius, profesijas, švietimo/ mokymo tipą ir lygmenį; 

jie pateiktų aktualią darbo rinkos informaciją bei padėtų orientuotis aktualiais profesiniai 

klausimais. 

2. Stebėsenos ir prognozavimo sistemos kūrimą turėtų kurti ir sistemingai tobulinti valdžios 

institucijos. Svarbi sėkmės sąlygas – sistemingas institucinių gebėjimų stiprinimas ir nuoseklus bazinio 

modelio tobulinimas. 

3. Šiuo metu Lietuvoje nėra nuolat ir sistemingai veikiančios stebėsenos ir prognozavimo 

sistemos dėl: 

 atliktų prognozių fragmentiškumo; 

 anksčiau rengtos prognozės buvo „vienkartinės“; 

 nebuvo sukurtas ir nuolat tobulinamas sistemingas prognozavimo ekonometrinis 

modelis. 

  



   

58 
 

Išvados ir rekomendacijos 

Užimtumas 
 

Prognozuojama, kad Lietuvos inžinerinėje pramonėje užimtųjų skaičius iki 2025 m. išaugs 

nežymiai. Tai paaiškina keli veiksniai:  

 Tikėtina tolesnė sektoriaus technologinė modernizacija. Tai lems tolesnį spartų produktyvumo 

augimą, tačiau auganti pridėtinė vertė šiuo atveju nėra tolygi didesnei darbo jėgos 

paklausai; 

 Daugelis inžinerinės pramonės įmonių specializuojasi specifinėse nišose, gamindamos 

vienetinius arba serijinius mažos apimties produktus. Jų konkurencinis pranašumas 

grindžiamas gamybos procesų lankstumu, aukšta sparta, vis sudėtingesniais gamybos 

procesais ir aukštų kokybės standartų laikymusi. Šiame sektoriuje vyrauja (ir, tikėtina, ateityje 

vyraus) mažos ir vidutinės (iki 250 darbuotojų) įmonės, o dėl santykinai aukštų įėjimo į rinką 

kaštų, naujų įmonių steigimo apimtys negali prilygti paslaugų sektoriui.  

 Kita vertus, investicijos ir inovacijos galėtų lemti didesnę pramonės paklausą bei užimtumą, 

bet tam būtina aukšta dabartinių specialistų kompetencija. 

Tačiau didesnę specialistų paklausą lems poreikis pakeisti sektorių paliekančius (išeinančius į 

pensiją, prarandančius darbingumą, emigruojančius ir pan.) darbuotojus: kasmet reikės „pakeisti“ 

apie 2 – 2,5 proc. darbuotojų, t.y. iki 1 tūkst. visų sričių darbuotojų kasmet 2012–2025 metais.  

Tikėtina, kad dauguma šią pramonės šaką paliekančių darbuotojų bus patyrę, turintys 

specifines inžinerinės industrijos žinias. Todėl juos pakeisti galima:  

 Pritrauktais iš kitų įmonių patyrusiais darbuotojais. Tai yra brangu (padidina įmonės kaštus) 

bei rizikinga. 

 Pritraukiant švietimo įstaigų absolventus ir skatinant jų kylimą karjeros laiptais.  Tai labiausiai 

paplitęs darbuotojų „auginimo“ būdas. Įmonės aktyviai rengia darbuotojus viduje 

(dažniausiai taikant mokymąsi darbo metu (angl. learning by doing)), kelia visų lygių 

darbuotojų kvalifikaciją bei ieško būdų aktyviai dalyvauti rengiant studentus (per praktiką, 

bendradarbiavimą su dėstytojais ir t.t.).  

Taigi, nei ekonometrinio modelio prognozės, nei interviu rezultatai nerodo, kad ateityje 

tikėtinas ženklus užimtųjų paklausos šuolis (nors viešajame diskurse paplitęs įsitikinimas, kad Lietuvos 

inžinerinei pramonei ateityje trūks darbuotojų). Todėl dažnai daroma išvada, kad reikėtų didinti 

atitinkamose specialybėse studijuojančiųjų skaičių nėra nei logiška, nei teisinga. Vietoje to, didesnį 

dėmesį reikėtų skirti klausimui, kodėl įmonės iš kelių dešimčių kandidatų negalinti atsirinkti tinkamas 

kompetencijas turinčio darbuotojo. Tai iliustruoja bendresnę tendenciją, kad ateityje inžinerinė 

pramonė gali susidurti ne su užimtųjų skaičiaus problema, bet kompetencijų stoka, t.y. motyvuotų, 

turinčių tinkamus žinias ir gebėjimus darbuotojų trūkumų. 
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Užimtumo struktūra 
 

Inžinerinės pramonės įmonių veiklos specifika lemia tai, kad daugiausiai įdarbinama 

darbininkų bei gamybos meistrų, o inžinierių gerokai mažiau. Todėl darbuotojų, turinčių profesinį 

išsilavinimą, reikia daugiausiai. Gamybos procesų automatizavimas ir kaštų optimizavimas lemia, 

kad ateityje ženklūs užimtųjų struktūros pagal išsilavinimą pokyčiai neprognozuojami: profesijos, 

kurioms reikalingas ir profesinis išsilavinimas, ir toliau išliks paklausiausios.  

 

Inžinierių kompetencijų formavimo sistema 
 

Darbuotojų kompetenciją lemia trys veiksnių grupės: a) motyvacija ir asmeninės savybės; b) 

švietimo įstaigose įgytos žinios ir gebėjimai; c) darbo metu įgyta patirtis bei galimybės taikyti 

anksčiau įgytus gebėjimus. Nors viešajame diskurse įprasta išskirti tik švietimo sistemos ydas, 

problemos sprendimui būtinas sistemingas požiūris, apimantis visus tris kompetencijų elementus. 

Inžinerinės studijų programos nėra tarp populiariausių. Jas renkasi nedidelė šimtukus brandos 

egzaminų metu gavusiųjų dalis. Kadangi nepavyksta pritraukti talentų, darbdaviai linkę skųstis 

nepakankama studijų kokybe. Didelės dalies įstojusiųjų inžinerinės studijos prioritetų sąraše neužėmė 

aukštos vietos. Motyvacijos stoka lemia aukštą studentų „nubyrėjimą“ ir tai, kad ženkli dalis 

absolventų nesiekia įsidarbinti įmonėse, kuriose galėtų taikyti įgytas žinias. Kadangi studijų sėkmė 

priklauso nuo besimokančiojo motyvacijos ir gebėjimų mokytis, ignoruojant studijų patrauklumo 

talentingiausiems abiturientams klausimą, studijų programų pertvarka gali neduoti lauktų rezultatų. 

Rekomendacija 1:  
 Kompetencijų lygis, kokybė ir gebėjimas pritraukti ir ugdyti talentus, bet ne 

besimokančiųjų skaičius, sudaro žmogiškojo kapitalo inžinerinėje pramonėje 

problemos šerdį. Šios problemos sprendimui turėtų būti sutelktos suinteresuotų 

pusių (darbdavių, švietimo įstaigų atstovų, politikos formuotojų) pastangos. 

Sprendimai, kuriais siekiama didinti inžinerines specialybes baigusiųjų abiturientų 

ir absolventų skaičių, nepadės išspręsti kompetencijų stokos problemos. 

 Aukštosios mokyklos ir darbdavių atstovai turėtų glaudžiai bendradarbiauti 

kuriant tęstinių inžinerinių studijų modulius, pritaikytus praktinių gebėjimų turinčių ir 

dirbančių asmenų poreikiams. Šių studijų lankstumas, prieinamumas ir kokybė yra 

svarbi inžinerinės pramonės užimtųjų kompetencijų augimo sąlyga. 

 

Rekomendacija 2:  
 Stiprinti profesinio rengimo kokybę ir patrauklumą. Ypač aktualus profesinio 

rengimo stigmos paneigimas, kad toks mokymasis yra skirtas tik negabiems ir 

neambicingiems jaunuoliams. Didesnis studijų prieinamumas profesinio rengimo 

absolventams yra svarbi profesinio ir aukštojo mokslo sistemų integravimo sąlyga.  

 Stiprinti profesinio mokymo bazę ir mokytojų pasirengimą. 
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Studijų programų rengimo proceso analizė atskleidė, kad naujų studijų programų rengimo ir 

tvirtinimo procedūros sukuria būtinas, bet nepakankamas sąlygas studijų kokybei. Silpnosios 

grandys:  

 studijų programos poreikio ir darbo rinkos analizė;  

 socialinių partnerių įsitraukimas.  

Bendrasis technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamentas, numatantis reikalavimus 

šios srities studijų programoms, dažniausiai rengiamas atitinkamas programas vykdančių aukštųjų 

mokyklų atstovų. Tai nesukuria sistemingų paskatų atsižvelgti į kintančią kompetencijų paklausą 

darbo rinkoje.  

 

 
 

Aukštųjų mokyklų atstovai ir užsienio ekspertai teigia, kad darbo rinkoje aktualių gebėjimų 

formavimą studijų metu varžo neadekvati infrastruktūra, pernelyg didelis dėstytojų auditorinio darbo 

krūvis (ir nepakankamas dėmesys moksliniam darbui), nepakankama dėstytojų patirtis dirbant 

pramonėje ir pernelyg mažas kreditų skaičius skiriamas gebėjimų formavimui ir netolygi studentų 

praktikų kokybė.   

Švietimo įstaigose įgytų žinių ir gebėjimų vertinimas, žvelgiant darbdavių akimis, yra 

nevienareikšmiškas. Lietuvos inžinerinėje pramonėje dominuoja mažos–vidutinės įmonės, užimančios 

santykinai siauras globalios rinkos nišas, atskirose įmonėse naudojami specifiniai gebėjimai gali 

ženkliai skirtis. Viena vertus, aukštosioms mokykloms kyla iššūkis: kaip parengti specialistus, kurių 

studijų metais įgyti gebėjimai būtų paklausūs darbo rinkoje? Kita vertus, žvelgiant darbdavių akimis, 

įmonėms reikia darbuotojų, gebančius greitai įsisavinti specifines naujas žinias. Šiuo metu ši 

problema sprendžiama taip: darbdaviai siekia pritraukti absolventus su gerais bendraisiais 

gebėjimais, o įmonei aktualūs specifiniai gebėjimai yra įgyjami praktikos ir / arba darbo metu. 

Žvelgiant darbdavių akimis, teorinės absolventų žinios vertinamos kaip pakankamos / 

priimtinos. Kritiškiau darbdaviai vertina šiuos absolventų gebėjimus: (1) gamybos įmonių veiklos ir 

procesų suvokimo; (2) gebėjimų sujungti ir taikyti įgytas žinias, sprendžiant problemas; (3) gebėjimų 

pagaminti numatytą produktą; (4) gebėjimų kurti naujus procesus ar produktus.  

Rekomendacija 3: 
 Stiprinti inžinerinių studijų patrauklumą, siekiant pritraukti gabiausius abiturientus. 

Tam būtinas kryptingas vaikų ir jaunuolių neformalus mokymas (pvz., jaunųjų 

konstruktorių būreliai ir kt.). 

 Didinti inžinerinių studijų prieinamumą asmenims, turintiems aktualios darbo 

patirties ir profesinį išsilavinimą.  

 Stiprinti profesinį orientavimą vidutinėse mokyklose.  

 

Rekomendacija 4: 
 Sukurti darbo rinkos stebėsenos ir poreikių vertinimo sistemą aukštosiose 

mokyklose; 

 Skatinti vidinių studijų programų kokybės filtrų kūrimąsi aukštosiose mokyklose; 

 Siekiant užtikrinti studijų programų kokybės atitikimą rinkos poreikiams, būtina 

remti ir skatinti aktyvesnį verslo atstovų dalyvavimą rengiant studijų krypčių 

aprašus ar kitus susijusius teisinius dokumentus.  
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Kuo daugiau laiko praėjo nuo formalaus mokymosi pabaigos, tuo didesnį poveikį asmens 

kompetencijoms turi žinios ir gebėjimai įgyti darbo metu. Tad darbe naudojamos technologijos, 

darbo organizavimo principai, galimybės pritaikyti kitur įgytą patirtį bei mokytis nulemia didžiosios 

dalies dirbančiųjų gebėjimų pobūdį. Sparti technologinė modernizacija bei vidinių procesų 

tobulinimas, siekiant didinti konkurencingumą, lėmė tai, kad šiame sektoriuje išaugo techninės ir 

vadybinės darbuotojų kompetencijos. Mokymosi procesą galėtų paspartinti didesnis tęstinio 

formalaus ar neformalaus švietimo prieinamumas bei platesnės mokymosi darbo vietoje galimybės. 

 

 

Inžinerinės pramonės inžinierių ir gamybos meistrų kritinės kompetencijos 
 

Šioje studijoje pirmą kartą siekta išskirti inžinerinės pramonės kritines kompetencijas, 

apimančias techninius ir socialinius darbo aspektus. Nustatytos techninės kritinės kompetencijos gali 

būti sąlyginai išskirstytos į tris grupes pagal pridėtinės vertės grandis:  

 Naujų produktų kūrimo kritinės kompetencijos: (1) Koncepcinio produkto kūrimo 

išmanymas, 2) Projektavimo įgūdžiai (produkto modeliavimas), (3) Konstravimo 

įgūdžiai; 

 Gamybos kritinės kompetencijos: (1) Kompiuterinio projektavimo išmanymas, (2) 

Gaminių techninės dokumentacijos išmanymas, (3) Staklių ir kitų įrenginių darbo bei 

programavimo išmanymas, (4) Elektronikos elementų, prietaisų ir jų sistemų išmanymas, 

(5) Medžiagų ir medžiagotyros išmanymas, (6) Geometrijos, fizikos, chemijos 

išmanymas;, (7) Gamybos technologijų ir valdymo procesų išmanymas, (8) Projekto 

valdymo žinios (įskaitant gamybos planavimą); 

 Kokybės užtikrinimo kritinės kompetencijos: (1) Techninių matavimų įgūdžiai ir 

standartų išmanymas, (2) Duomenų analizės išmanymas, (3) Matavimo priemonių 

išmanymas. 

Rekomendacija 5: 
 Visi studijų proceso dalyviai (aukštosios mokyklos, studentai ir darbdaviai) turėtų 

skirti daugiau išteklių praktikos organizavimui, jos kokybės užtikrinimui.  

 Studijų programose didesnis dėmesys turi būti skirtas gebėjimų (ne tik žinių) 

formavimui. Tai galėtų apimti praktines užduotis, darbą laboratorijoje, komandinį 

darbą ir kt.  

 Stiprinti universitetų ir verslo bendradarbiavimo rezultatyvumą, įtraukiant verslą į 

studentų baigiamųjų darbų ir praktikų užduočių formavimą, studijų programų 

rengimą bei absolventų įgytų kompetencijų vertinimą. 

 

Rekomendacija 6:  
 Aukštosios mokyklos ir darbdavių atstovai turėtų glaudžiai bendradarbiauti 

kuriant tęstinių inžinerinių studijų modulius, pritaikytus praktinių gebėjimų turinčių ir 

dirbančių asmenų poreikiams. Šių studijų lankstumas, prieinamumas ir kokybė yra 

svarbi inžinerinės pramonės užimtųjų kompetencijų augimo sąlyga. 

 Inžinerinės pramonės įmonėms rekomenduojama perimti geriausias 

besimokančios organizacijos praktikas bei standartus. Nors tai ilgalaikė investicija, 

ji leistų pasiekti aukštesnį produktyvumą ir turimo žmogiškojo kapitalo augimą. 
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Nustatytos socialinės kritinės kompetencijos yra: (1) užsienio kalbos žinios, (2) darbo 

komandoje įgūdžiai, (3) kūrybiškumas, (4) motyvacija tobulėti, (5) efektyvaus bendravimo įmonėje 

įgūdžiai, (6) savarankiškumas, (7) kritinių situacijų valdymo įgūdžiai. 

Anot darbdavių, aukštųjų mokyklų absolventai stokoja abiejų kompetencijų rūšių. Iš techninių 

kompetencijų jie daugiausiai stokoja techninės dokumentacijos išmanymo, techninių matavimų 

išmanymo, šiuolaikinių medžiagų ir medžiagotyros išmanymo, koncepcinio produkto kūrimo 

išmanymo, projektų valdymo išmanymo. Socialinės kompetencijos yra prastai išvystytos tarp 

absolventų - darbdaviai teigiamai įvertino tik absolventų užsienio kalbų žinias.  

Aukštųjų mokyklų atstovai teigė, kad įvardintų kritinių kompetencijų ugdymui studijų metu 

skiriamas dėmesys, nors jos ir nėra labai aukštai prioritetų sąraše. Mažiausiai dėmesio skiriama 

socialinių kompetencijų ugdymui.  

 

Inžinerinės pramonės raidos trajektorijų poveikis kompetencijų paklausai  
 

Ženklios inžinerinės pramonės įmonių vadovų dalies ateities horizontas yra gana trumpas – 

inžinerinės pramonės raidos scenarijai ir atskirų įmonių konkurencinės strategijos bei jų poveikis 

kompetencijų paklausai per artimiausius 10 metų dažniausiai yra implicitiškai numanomas nei 

eksplicitiškai išreikštas. 

Šiuo metu daugelis inžinerinės pramonės įmonių teikia gamybos paslaugas: tai lemia 

gebėjimų pasiūlos ir paklausos pobūdį. Eksperimentinė plėtra ir naujų produktų kūrimas bei savo 

prekės ženklo vystymas leistų pereiti prie aukštesnės pridėtinės vertės kūrimo. Tačiau tam reikalingų 

gebėjimų pasiūla yra silpna, nes: a) tik nedidelė dalis įmonių šiuo metu vykdo eksperimentinės 

plėtros veiklas ir investuoja į atitinkamus darbuotojų gebėjimus; b) aukštosios mokyklos orientuojasi į 

aiškiai išreikštus dabartinius darbo rinkos poreikius. Todėl tikėtina, kad ateityje Įmonių konkurencinės 

strategijos pokyčiai gali apimti šias trajektorijas: 

a. Įmonės ateityje plės savo gaminių rinkinį bei teiks naujas paslaugas. Tokiu atveju, bus 

reikalingi inžinieriai, turintys gamybines, vadybines, konstravimo ir kokybės kontrolės 

kompetencijas. 

b. Tikėtina, kad tik nedidelė įmonių, šiuo metu kuriančių savo produktus, dalis, ateityje 

plėtos savo prekės ženklą. Todėl ateityje daugeliui naujus produktus savarankiškai 

kuriančių įmonių reikės kūrybingų inžinierių, gebančių generuoti naujų produktų 

idėjas ir jas įgyvendinti.  

Kita vertus, ateityje Lietuvos inžinerinei pramonei didžiausią poveikį turės ir išoriniai, 

nepriklausantys nuo įmonių vidinių procesų, veiksniai. Egzogeginiai šokai ar tendencijos, galinčios 

keisti Lietuvos inžinerinės pramonės „veidą“ ateityje, apims: (1) besikeičianti globali paklausa, (2) 

gamybos procesų globalizavimas, (3) gamybos procesų automatizavimas, (4) informacinių 

technologijų plėtra, (5) eksporto šokai / ekonominės konjunktūros kaita, (6) klasterizacija Lietuvoje, 

Rekomendacija 7:  
 Peržiūrėti studijų programas, siekiant užtikrinti kritinių kompetencijų ugdymą; 

 Siekiant užtikrinti studijų programų kokybę, reikėtų skatinti ne formalių, bet 

instrumentinių studijų programų rengimą, t.y. užtikrinti, kad jos būtų kuriamos 

laikantis metodologijų įgalinančių susieti kompetencijas/ rezultatus su dėstomais 

dalykais. Tai įgalintų efektyvesnį rezultatų pasiekimo vertinimą bei ugdymo 

proceso valdymą.   
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(7) technologinių inovacijų plėtra, (8) naujų medžiagų įsitvirtinimas. Atsižvelgiant į galimus įtakos 

veiksnius, išskiriamos ateities kritinės kompetencijos apima: 

 Tarpdisciplininės žinios. Įmonių veikla apims naujas sritis ir jų sprendžiamos problemos 

taps sudėtingesnės. Todėl inžinierių rengimas turėtų apimti vadybą, ekonomiką, 

pramoninį dizainą ir kitas sritis.  

 Pažangiausių technologijų ir augančių ekonomikos šakų žinios. Jos bus būtinos siekiant 

išlaikyti tarptautinį Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių konkurencingumą.  

 Socialinės kompetencijos. Užsienio kalbų, bendravimo ir derybų įgūdžiai bus itin 

paklausūs, nes reikės atstovauti įmonei derybose su užsienio tiekėjais ir užsakovais. Vis 

dažniau reikės dirbti su kitų, ne inžinerinių, profesijų kolegomis. 

 
 

Užimtųjų ir kompetencijų paklausos ir pasiūlos stebėsenos ir prognozavimo 
sistema 

 

Nepaisant ženklių tam skirtų finansinių išteklių, šiuo metu Lietuvoje nėra užimtųjų ir 

kompetencijų pasiūlos ir paklausos stebėsenos ir prognozavimo sistemos. Tai lėmė kelios sisteminės 

priežastys. Pirma, tęstinumo stoka ir konkurencija tarp valdžios institucijų: bent trys valdžios institucijos 

siekė sukurti „savo“ stebėsenos ir prognozavimo modelį. Pasibaigus išorės paslaugų teikėjų 

vykdytam projektui, nebuvo užtikrintas tolesnis modelio funkcionavimas ir tobulinimas. Antra, 

profesinės sąjungos ir darbdavių asociacijos administraciniu ir finansavimo požiūriu yra pernelyg 

silpnos, kad galėtų teikti šią „viešąją gėrybę“.  

Rekomendacija 8: 
 Stiprinti rengiamų inžinierių gebėjimus prisitaikyti prie darbo rinkos, technologinių ir 

kt. šokų. Tai galima daryti įtraukiant kitų mokslų krypčių (pvz., ekonomikos, 

vadybos, logistikos) dalykus į inžinerinių mokslų programas. Taip pat aktualios 

vadybos, dizaino ir pan. magistrantūros programos inžinerinį išsilavinimą turintiems 

asmenims. 

 Užtikrinti mokslo ir studijų vienovės principo įgyvendinimą rengiant ateities 

inžinierius. Tai sudarytų prielaidas nuolat atnaujinti programas, atsižvelgiant į 

mokslo ir technologijų pažangą, skatintų tyrėjo / kūrėjo kompetencijų formavimąsi.  

 Orientuoti studentų mainus į šalis, su kuriomis glaudžiai bendradarbiauja Lietuvos 

inžinerinės pramonės įmonės, pavyzdžiui, Vokietija, Kinija, Skandinavija. Per mainus 

studentai įgytų reikalingas socialines kompetencijas (užsienio kalbos, kultūra, rinkos 

ir kt.) bei praplėstų asmeninį ir profesinį tinklą.  

 Linpra (ar kita suinteresuota šalis) turėtų inicijuoti diskusijas dėl Lietuvos inžinerinės 

pramonės raidos scenarijų, jų įgyvendinimo sąlygų bei poveikio kompetencijų 

paklausai vidutiniu – ilguoju laikotarpiu. 

 LINPRA (ar kita suinteresuota šalis) turėtų atlikti kompleksinę studiją, kuri įvertintų: a) 

MTEP ir inovacijų potencialą ir rinkos bei valstybės politikos ydas, trukdančias 

realizuoti turimą potencialą; b) kompetencijų, būtinų MTEP ir inovacinei veiklai, 

vystymo alternatyvas; 

 Skatinti dėstytojus aktyviai dalyvauti tarptautiniuose MTEP projektuose bei teikiant 

taikomųjų tyrimų paslaugas įmonėms; 

 Skatinti sukurti jungtinių tarptautinių inžinierinių mokslų magistrantūros ir 

doktorontūros programų vykdymą. 
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Rekomendacija 9: 
 Užsienio šalių geroji praktika rodo, kad darbo jėgos ir kompetencijų paklausos ir 

pasiūlos stebėsenos ir prognozavimo sistema turi apimti šiuos elementus: 

1. Darbo rinkos stebėsenos sistema, apjungianti šiuo metu egzistuojančius (SoDros, 

studijų, kt.) registrus. Šių duomenų prieinamumas – svarbi prognozavimo 

sistemos kūrimo ir plėtros sąlyga.  

2. Bazinį ekonometrinį modelį, teikiantį prognozes (pagal amžių, išsilavinimą, 

profesijų grupes ir ūkio sektorius) visam šalies ūkiui. Šį modelį turėtų kurti ir 

sistemingai tobulinti valdžios institucijos. Svarbi sėkmės sąlyga – sistemingas 

institucinių gebėjimų stiprinimas ir nuoseklus bazinio modelio tobulinimas.  

3. Papildomus ekonometrinius modulius, kurie vertintų endogeninių tendencijų ir 

egzogeninių šokų (pvz., migracijos, globalios recesijos, technologinės kaitos ir 

kt.) poveikį bazinėms prognozėms.  

4. Darbo pobūdžio kaitos ir jos poveikio kompetencijų paklausai stebėsenos ir 

prognozavimo sistemą. Kuriant tokią sistemą galima remtis Austrijos gerąja 

praktika.  

5. Nacionalinę ir sektorines gebėjimų tarybas, kurios apimtų politikos formuotojus, 

darbdavių ir profesinių sąjungų atstovus. Šios tarybos turėtų teikti siūlymus dėl 

švietimo, socialinės apsaugos ir ūkio politikos pokyčių, atsižvelgiant į stebėsenos 

ir prognozavimo rezultatus.  
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Priedas 1 
 
Lent. 1: Sektoriaus darbuotojų skaičius, tūkst., ir sektoriaus darbuotojų dalis 2000–2025 metais 

Lietuva 

      

 

2000 2012 

 

2025 

 Mechanikos inžinerijos sektorius 7 0.5% 6 0.5% 6 0.4% 

Elektronikos sektorius 10 0.7% 3 0.2% 3 0.2% 

Elektros prietaisų sektorius 5 0.3% 4 0.3% 6 0.4% 

Metalo gaminių sektorius 8 0.6% 13 1.0% 12 0.8% 

4 nagrinėjami sektoriai 30 2,2% 26 1,9% 28 1,9% 

Iš viso ekonomikoje 1 394 

 

1 373 

 

1 424 

 Latvija 

      

 

2000 2012 

 

2025 

 Mechanikos inžinerijos sektorius 6 0.7% 3 0.4% 5 0.6% 

Elektronikos sektorius 2 0.2% 2 0.2% 2 0.2% 

Elektros prietaisų sektorius 3 0.3% 3 0.3% 3 0.3% 

Metalo gaminių sektorius 7 0,8% 8 1,0% 8 0,8% 

4 nagrinėjami sektoriai 18 1,9% 16 1,9% 18 1,9% 

Iš viso ekonomikoje 941 

 

860 

 

942 

 Estija 

      

 

2000 

 

2012 

 

2025 

 Mechanikos inžinerijos sektorius 2 0.4% 3 0.5% 3 0.5% 

Elektronikos sektorius 7 1.2% 7 1.2% 8 1.3% 

Elektros prietaisų sektorius 5 0.9% 7 1.1% 6 0.9% 

Metalo gaminių sektorius 9 1,5% 15 2,4% 12 2,0% 

4 nagrinėjami sektoriai 23 4,0% 31 5,1% 30 4,7% 

Iš viso ekonomikoje 583 

 

610 

 

629 

 Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 
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Lent. 2: Užimtumo dinamika 2000–2025 metais 

Lietuva 

   

 

Vidutinis metinis užimtumo 

augimas 2000-2012 m., proc. 

Vidutinis metinis užimtumo 

augimas 2012-2025 m., proc. 

Metinis poreikis pakeisti 

išėjusius darbuotojus, proc. 

Mechanikos 

inžinerijos sektorius -0.60% 0.23% 2.20% 

Elektronikos 

sektorius -5.70% -0.11% 2.21% 

Elektros prietaisų 

sektorius -1.43% 4.90% 2.23% 

Metalo gaminių 

sektorius 4,66% -0,70% 2,17% 

Iš viso 

ekonomikoje -0.12% 0.28% 2.46% 

Latvija 

   

 

Vidutinis metinis užimtumo 

augimas 2000-2012 m., proc. 

Vidutinis metinis užimtumo 

augimas 2012-2025 m., proc. 

Metinis poreikis pakeisti 

išėjusius darbuotojus, proc. 

Mechanikos 

inžinerijos sektorius -3.70% 4.03% 2.57% 

Elektronikos 

sektorius -2.19% 2.03% 2.55% 

Elektros prietaisų 

sektorius 0.74% -0.04% 2.63% 

Metalo gaminių 

sektorius 1,14% -0,80% 2,48% 

Iš viso 

ekonomikoje -0.72% 0.73% 2.56% 

Estija 

   

 

Vidutinis metinis užimtumo 

augimas 2000-2012 m., proc. 

Vidutinis metinis užimtumo 

augimas 2012-2025 m., proc. 

Metinis poreikis pakeisti 

išėjusius darbuotojus, proc. 

Mechanikos 

inžinerijos sektorius 3.43% 0.22% 2.65% 

Elektronikos 

sektorius -0.06% 1.26% 2.46% 

Elektros prietaisų 

sektorius 2.89% -1.00% 2.40% 

Metalo gaminių 

sektorius 

5,40% -1,11% 2,46% 

Iš viso 

ekonomikoje 0.39% 0.24% 2.75% 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 
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Lent. 3: Užimtumo struktūra pagal išsilavinimo lygį 2012–2025 metais 

Lietuva 

      

 

2012 

  

2025 

  

 

Žemą 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

užimtųjų, 

proc. 

Vidutinį 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

užimtųjų, 

proc. 

Aukštąjį 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

užimtųjų, 

proc. 

Žemą 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

užimtųjų, proc. 

Vidutinį 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

užimtųjų, proc. 

Aukštą 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

užimtųjų, proc. 

Mechanikos 

inžinerijos 

sektorius 5-15% 60-70% 20-30% 10-20% 40-50% 40-50% 

Elektronikos 

sektorius 5-25% 45-65% 25-45% 15-35% 45-65% 10-30% 

Elektros prietaisų 

sektorius 15-25% 45-55% 30-40% 20-30% 25-35% 45-55% 

Metalo gaminių 

sektorius 10-20% 60-70% 20-30% 10-20% 65-75% 10-20% 

Iš viso 

ekonomikoje 10-20% 50-60% 30-40% 20-30% 50-60% 15-25% 

Latvija 

      

 

2012 

  

2025 

  

 

Žemą 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

užimtųjų, 

proc. 

Vidutinį 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

užimtųjų, 

proc. 

Aukštą 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

užimtųjų, 

proc. 

Žemą 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

užimtųjų, proc. 

Vidutinį 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

užimtųjų, proc. 

Aukštą 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

užimtųjų, proc. 

Mechanikos 

inžinerijos 

sektorius 10-20% 40-50% 40-50% 10-20% 40-50% 40-50% 

Elektronikos 

sektorius 10-20% 25-35% 55-65% 20-30% 30-40% 35-45% 

Elektros prietaisų 

sektorius 5-15% 35-45% 50-60% 0-10% 50-60% 40-50% 

Metalo gaminių 

sektorius 15-25% 60-70% 15-25% 15-25% 50-60% 25-35% 

Iš viso 

ekonomikoje 10-20% 50-60% 30-40% 15-25% 40-50% 35-45% 

Estija 

      

 

2012 

  

2025 

  

 

Žemą 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

Vidutinį 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

Aukštą 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

Žemą 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

Vidutinį 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 

Aukštą 

išsilavinimą 

turinčių 

darbuotojų 

dalis visų 

sektoriaus 
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užimtųjų, 

proc. 

užimtųjų, 

proc. 

užimtųjų, 

proc. 

užimtųjų, proc. užimtųjų, proc. užimtųjų, proc. 

Mechanikos 

inžinerijos 

sektorius 20-30% 45-55% 25-35% 15-25% 35-45% 35-45% 

Elektronikos 

sektorius 15-25% 50-60% 25-35% 20-30% 55-65% 15-25% 

Elektros prietaisų 

sektorius 25-35% 35-45% 30-40% 45-55% 15-25% 25-35% 

Metalo gaminių 

sektorius 5-15% 55-65% 25-35% 15-25% 60-70% 15-25% 

Iš viso 

ekonomikoje 5-15% 45-55% 35-45% 10-20% 40-50% 35-45% 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 
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Lent. 4: Profesijos darbuotojų dalis visų sektoriaus užimtųjų mechanikos inžinerijos sektoriuje, proc. 

Lietuva 2012 2025 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių profesijų 

darbininkai 

35-45% 25-35% 

21 Fizikos, matematikos ir inžinerijos mokslų specialistai 10-20% 20-35% 

83 Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai 5-15% 10-20% 

71 Gavybos ir statybų darbininkai 0-10% 0-10% 

24 Verslo ir administravimo specialistai 0-10% 0-10% 

34 Kiti jaunesnieji specialistai 0-10% 0-10% 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 5-15% 0-10% 

Latvija 2012 2025 

31 Fizikos ir inžinerijos technikai/gamybos meistrai 5-15% 10-20% 

81 Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 0-10% 10-20% 

24 Verslo ir administravimo specialistai 5-15% 10-20% 

12 Komercijos vadovai 5-15% 10-20% 

93 Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto 

darbininkai 

0-10% 5-15% 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių profesijų 

darbininkai 

15-25% 5-15% 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 0-10% 5-15% 

   

Estija 2012 2025 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių profesijų 

darbininkai 

40-50% 25-35% 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 15-25% 20-30% 

24 Verslo ir administravimo specialistai 0-10% 10-20% 

12 Komercijos vadovai 5-15% 5-15% 

21 Fizikos, matematikos ir inžinerijos mokslų specialistai 0-10% 0-10% 

13 Mažųjų įmonių vadovai 

 

0-10% 0-10% 

34 Kiti jaunesnieji specialistai 0-10% 0-10% 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 
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Lent. 5: Profesijos darbuotojų dalis visų sektoriaus užimtųjų elektronikos sektoriuje, proc. 

Lietuva 2012 2025 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 15-25% 25-35% 

21 Fizikos, matematikos ir inžinerijos mokslų specialistai 20-30% 20-30% 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių profesijų 

darbininkai 15-25% 10-20% 

41 Biuro tarnautojai 0-10% 5-15% 

24 Verslo ir administravimo specialistai 0-10% 0-10% 

12 Komercijos vadovai 0-10% 0-10% 

34 Kiti jaunesnieji specialistai 0-10% 0-10% 

Latvija 2012 2025 

31 Fizikos ir inžinerijos technikai/gamybos meistrai 20-30% 30-40% 

24 Verslo ir administravimo specialistai 5-15% 15-25% 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 10-20% 15-20% 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių profesijų 

darbininkai 25-35% 5-15% 

34 Kiti jaunesnieji specialistai 0-10% 5-15% 

21 Fizikos, matematikos ir inžinerijos mokslų specialistai 10-20% 0-10% 

12 Komercijos vadovai 0-10% 0-10% 

Estija 2012 2025 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 40-50% 45-55% 

21 Fizikos, matematikos ir inžinerijos mokslų specialistai 5-15% 5-15% 

31 Fizikos ir inžinerijos technikai/gamybos meistrai 5-15% 0-10% 

12 Komercijos vadovai 5-15% 0-10% 

41 Biuro tarnautojai 0-10% 0-10% 

34 Kiti jaunesnieji specialistai 0-10% 0-10% 

91 Elementarių prekybos ir paslaugų darbų darbininkai 0-10% 0-10% 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 
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Lent. 6: Profesijos darbuotojų dalis visų sektoriaus užimtųjų elektros prietaisų sektoriuje, proc. 

Lietuva 2012 2025 

21 Fizikos, matematikos ir inžinerijos mokslų specialistai 15-25% 30-40% 

93 Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto 

darbininkai 0-10% 10-20% 

83 Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai 0-10% 5-15% 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių profesijų 

darbininkai 15-25% 0-10% 

81 Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 0-10% 0-10% 

31 Fizikos ir inžinerijos technikai/gamybos meistrai 0-10% 0-10% 

73 Matavimų, amatų, spausdinimo ir susijusių profesijų 

darbininkai 0-10% 0-10% 

Latvija 2012 2025 

21 Fizikos, matematikos ir inžinerijos mokslų specialistai 15-25% 30-40% 

12 Komercijos vadovai 10-20% 15-25% 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių profesijų 

darbininkai 20-30% 5-15% 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 5-15% 5-15% 

81 Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 0-10% 0-10% 

31 Fizikos ir inžinerijos technikai/gamybos meistrai 5-15% 0-10% 

93 Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto 

darbininkai 5-15% 0-10% 

Estija 2012 2025 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 60-70% 60-70% 

12 Komercijos vadovai 10-20% 10-20% 

41 Biuro tarnautojai 0-10% 0-10% 

91 Elementarių prekybos ir paslaugų darbų darbininkai 0-10% 0-10% 

31 Fizikos ir inžinerijos technikai/gamybos meistrai 0-10% 0-10% 

21 Fizikos, matematikos ir inžinerijos mokslų specialistai 0-10% 0-10% 

13 Mažųjų įmonių vadovai 0-10% 0-10% 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 
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Lent. 7: Profesijos darbuotojų dalis visų sektoriaus užimtųjų metalo gaminių sektoriuje, proc. 

Lietuva 2012 2025 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių profesijų 

darbininkai 35-45% 30-40% 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 5-15% 10-20% 

71 Gavybos ir statybų darbininkai 5-15% 5-15% 

24 Verslo ir administravimo specialistai 0-10% 5-15% 

34 Kiti jaunesnieji specialistai 0-10% 0-10% 

93 Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto 

darbininkai 0-10% 0-10% 

21 Fizikos, matematikos ir inžinerijos mokslų specialistai 0-10% 0-10% 

Latvija 2012 2025 

93 Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto 

darbininkai 10-20% 25-35% 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių profesijų 

darbininkai 30-40% 15-25% 

41 Biuro tarnautojai 0-10% 10-20% 

34 Kiti jaunesnieji specialistai 5-15% 5-15% 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 5-15% 0-10% 

24 Verslo ir administravimo specialistai 0-10% 0-10% 

74 Kiti amatininkai ir susijusių profesijų darbininkai 0-10% 0-10% 

Estija 2012 2025 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių profesijų 

darbininkai 40-50% 35-45% 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 10-20% 10-20% 

12 Komercijos vadovai 10-20% 10-20% 

71 Gavybos ir statybų darbininkai 0-10% 5-15% 

13 Mažųjų įmonių vadovai 0-10% 0-10% 

21 Fizikos, matematikos ir inžinerijos mokslų specialistai 0-10% 0-10% 

24 Verslo ir administravimo specialistai 0-10% 0-10% 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 
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Lent. 8: Užimtumo ir darbo jėgos tendencijos 2000-2025 metais, asmenų skaičius (tūkst.) 

Užimtumas 2000 2012 2025 

Lietuva 1394 1373 1424 

Latvija 941 860 942 

Estija 583 610 629 

Darbo jėgos 

pasiūla 2000 2012 2025 

Lietuva 1688 1628 1580 

Latvija 1098 1154 1124 

Estija 652 692 660 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 

 

Lent. 9: Darbo jėgos pasiūla ir paklausa pagal išsilavinimo lygį Lietuvoje 2012-2025, asmenų skaičius (tūkst.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 

 

  

 

2012 

 

Žemo lygio 

išsilavinimą 

turinčių asmenų 

skaičius 

Vidutinio lygio 

išsilavinimą 

turinčių asmenų 

skaičius 

Aukšto lygio 

išsilavinimą 

turinčių asmenų 

skaičius 

Pasiūla 92 878 658 

Paklausa 103 780 490 

 

2025 

 

Žemo lygio 

išsilavinimą 

turinčių asmenų 

skaičius 

Vidutinio lygio 

išsilavinimą 

turinčių asmenų 

skaičius 

Aukšto lygio 

išsilavinimą 

turinčių asmenų 

skaičius 

Pasiūla 53 864 664 

Paklausa 116 886 422 
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Lent. 10: Užimtumas pagal profesijas (tūkst.) ir atitinkamų profesijų dalis šalies užimtųjų 2012-2025 metais 

Lietuva 2012 

 

2025 

 21 Fizikos, matematikos ir inžinerijos mokslų specialistai 45 3% 48 3% 

31 Fizikos ir inžinerijos technikai/gamybos meistrai 16 1% 16 1% 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių profesijų 

darbininkai 65 5% 53 4% 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 24 2% 24 2% 

Visas užimtumas 1373 

 

1424 

 Latvija 2012 

 

2025 

 21 Fizikos, matematikos ir inžinerijos mokslų specialistai 24 3% 23 2% 

31 Fizikos ir inžinerijos technikai/gamybos meistrai 24 3% 30 3% 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių profesijų 

darbininkai 48 6% 46 5% 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 11 1% 11 1% 

Visas užimtumas 860 

 

942 

 Estija 2012 

 

2025 

 21 Fizikos, matematikos ir inžinerijos mokslų specialistai 28 5% 33 5% 

31 Fizikos ir inžinerijos technikai/gamybos meistrai 15 2% 15 2% 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių profesijų 

darbininkai 29 5% 22 3% 

82 Mašinų operatoriai ir surinkėjai 44 7% 55 9% 

Visas užimtumas 610 

 

629 

 Šaltinis: paruošė autoriai remiantis CEDEFOP duomenimis 
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Priedas 2 
 

Interviu sąrašas ir klausimynai 
 
2013 m. birželio- liepos mėn. buvo apklausti šie aukštųjų mokyklų, verslo ir institucijų atstovai: 

1. Vilniaus Kolegija, Elektronikos ir informatikos fakulteto, dekanas dr. Romanas Tumasonis. 
Interviu: 2013 m. birželio 20d. 

2. Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Elektronikos fakultetas, dekanė dr. prof. Roma 
Rinkevičienė. Interviu: 2013 m. birželio 26 d. 

3. Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Mechanikos fakultetas, dekanas habil. dr. prof. 
Algirdas Vaclovas Valiulis. Interviu: 2013 m. birželio 26 d. 

4. AEDILIS, generalinis direktorius Raimundas Slavinskas. Interviu: 2013 liepos 3d. 
5. Kauno Technologijos Universitetas, Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, dekanas dr. 

Andrius Vilkauskas 2013 m. liepos 8 d. 
6. SKVC, Studijų vertinimo skyrius, skyriaus vedėjas Almatas Šerpatauskas. Interviu: 2013m. liepos 

21d. 
 
Telefoninis interviu: 

7. Kauno Technologijos Universitetas, studijų kokybės ekspertė Eglė Katiliūtė. Interviu: 2013 m. 
liepos 11d. Pokalbis apie studijų programų rengimo procesą buvo nestruktūruotas. 

 
Žemiau pateikiami interviu metu naudoti klausimynai:  

1. Aukštųjų mokyklų klausimynas. 
2. Įmonei skirtas klausimynas. 
3. SKVC skirtas klausimynas. 

 
 

1. Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų apklausa 
 
Įgyvendinant Lietuvos inžinierinės pramonės asociacijos “Linpra” užsakymu atliekamą tyrimą 
SPECIALISTŲ RENGIMO LIETUVOS INSTITUCIJŲ GALIMYBĖS UŽTIKRINTI INŽINIERINĖS PRAMONĖS KONKURENCINGUMO AUGIMĄ. 
Klausimyną sudaro 4 dalys - studijų programos sandara ir demografija, bendradarbiavimas su verslu 
ir dėstytojų patirtis, kritinės kompetencijos ir prognozės ir 27 klausimai.  
 
Studijų programos sandara ir demografija 
 

1. Koks studentų skaičius studijuoja programoje kasmet? Kaip kinta statistika? Ar yra studentų 

užsieniečių, kiek? 

2. Kokią dalį studentų sudaro asmenys, jau turintys praktikos?  

3. Kokia studentų iškritimo statistika ir tendencijos, priežastys?  

4. Ar yra anglų kalba dėstomų dalykų? Kokie ir kiek? 

5. Kiek procentaliai skiriama laiko teorinėms ir praktinėms studijoms rengiant bakalaurus? 

6. Kokios galimos praktinės studijos: gamybinė praktika, praktiniai kursiniai darbai, mokslinės 

laboratorijos ar kita? 

7. Kokios priemonės naudojamos praktiniam mokymui? 

8. Kaip vertinami studento mokomosios praktikos pasiekimai? 

9. Ar yra vykdomas absolventų profesinės stebėsenos monitoringas? 

10. Kas galėtų padidinti bakalauro/magistro studijų populiarumą? Ar yra numatytos ir 

įgyvendinamos studijų patrauklumui didinimui skirtos priemonės? Kokios? 

 

Bendradarbiavimas su verslu ir dėstytojų patirtis 
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11. Ar ir kaip Jūsų mokymo įstaiga bendradarbiauja su verslo organizacijomis planuojant ir 

rengiant mokymo programas? 

12. Ar ir kaip Jūsų mokymo įstaiga bendradarbiauja su verslo organizacijomis rengiant 

bakalaurus/magistrus? 

13. Jei į 12-ą kl. atsakėte „taip“, kokia Jūsų mokymo įstaigos bendradarbiavimo su verslu 

patirtis? Kokie Jūsų nuomone yra tokio bendradarbiavimo dar neišbandyti būdai? 

14. Ar atliekate užsakomuosius darbus/ taikomuosius tyrimus verslo organizacijoms? Jei taip, tai 

kiek jų yra atlikta? 

15. Kokia dalis dėstytojų per pastaruosius 3 metus:  

a) dalyvavo konferencijose užsienyje;  

b) dirbo/stažavosi LT verslo įmonėse  

c) dalyvavo tarptautiniuose projektuose su pramonės dalyvavimu? 

16. Ar yra anglų kalba dėstomų kursų? Kiek dėstytojų gali dėstyti anglų ar kita ES paplitusia 

kalba paskaitas? 

17. Ar kviečiate vizituojančius dėstytojus skaityti paskaitas? Jei taip, iš kur, kokias paskaitas ir kaip 

dažnai? 

18. Ankstesnėje vykdytoje įmonių apklausoje įmonių atstovai nurodė, kad naujas darbuotojas 

pradeda savarankiškai tik po 2-3 metų? Ar iš mokymo įstaigos perspektyvų matote 

galimybių sutrumpinti šį laikotarpį ir kaip? 

 
Kritinės kompetencijos 
 
Ankstesnio įmonių tyrimo apklausos metu, nustatytos kritinės kompetencijos gali būti sąlyginai 
išskirstytos į tris grupes pagal produkto kūrimo etapą: naujų produktų kūrimo kritinės kompetencijos, 
gamybos kritinės kompetencijos ir pagamintų produktų kokybės kontrolės kritinės kompetencijos. 
(žr. lenteles žemiau) 
 

19. Kokiu mastu skiriamas prioritetas šių kompetencijų ugdymui? (A-aukštas, V-vidutinis, Ž-žemas, 

N-netinka jūsų programai) Kuriuose kursuose tai daroma? 

Gamybos kritinės kompetencijos yra: 
Kompetencijos Įvertinimas 
Kompiuterinio projektavimo pagrindai (pavyzdžiui, AutoCad, 3D-
Cad, SolidWorks ir t.t.) 

V 

Braižymo/brėžinių skaitymo įgūdžiai V 
Staklių ir kitos įrangos struktūros ir darbo žinios V 
Medžiagotyra/ Elementinė bazė V 
Elektroninės įrangos ir sistemų montavimo, derinimo, gamybos, 
diagnostikos ir testavimo technologinės kompetencijos 

Ž 

Elektroninių komponentų ir įtaisų montavimo ir derinimo 
technologinės kompetencijos 

Ž 

Mechatroninių įrenginių projektavimas ir automatinio valdymo 
technologinės kompetencijos 

A 

Metalo ir plastiko apdirbimo skaitmeninio programinio valdymo 
staklėmis technologinės kompetencijos 

A 

Produkto kaštų apskaičiavimo ir ekonomikos pagrindų žinios Ž 
Geometrijos, fizikos, chemijos pagrindai V 
Metalo apdirbimo žinios V 
Gamybos technologijų žinios V 
Įrangos programavimo įgūdžiai V 
Gamybos procesų valdymo žinios V 
Projekto valdymo žinios V 
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Kokybės kontrolės kritinės kompetencijos yra: 
Kompetencijos Įvertinimas 
Techninių matavimų įgūdžiai V 
Duomenų analizės įgūdžiai A 
Matavimo priemonių išmanymas V 
Sutarčių ir kitų techninių dokumentų rengimo įgūdžiai V 
 
Naujų produktų kūrimo kritinės kompetencijos yra: 
Kompetencijos Įvertinimas 
Projektavimo įgūdžiai (elementai, principai bei parametrų 
nustatymas) 

V 

Procesų, įrenginių bei produktų koncepcijų projektavimo žinios 
(galutinio produkto išmanymas) 

V 

Konstravimo įgūdžiai V 
Kompiuterinio modeliavimo (pavyzdžiui, skysčių dinamikos) įgūdžiai A 
Medžiagų atsparumas V 
Prototipų gamybos žinios V 
 
Socialinės/asmeninės kritinės kompetencijos yra: 
Kompetencijos Įvertinimas 
Užsienio kalbos žinios V 
Darbo komandoje įgūdžiai V 
Kūrybiškumas V 
Motyvacija tobulėti V 
Efektyvaus bendravimo įmonėje įgūdžiai V 
Gebėjimas organizuoti darbą V 
Savarankiškumas V 
Kritinių situacijų valdymo įgūdžiai Ž 
Erdvinis mąstymas A 
Bendravimo su užsakovais įgūdžiai V 
 

20. Kokie svarbiausi veiksniai įtakoja kritinių kompetencijų ugdymą bakalauro/magistro studijų 

metu? Jūsų vertinimu, kas dažniausiai lemia ar studentas išsiugdo aukščiau išvardintas kritines 

kompetencijas? 

21. Ar ir kaip ugdomas bakalauro studentų kūrybingumas? 

22. Kaip ugdomos projektų valdymo gamyboje kompetencijos? Ar rengiate/ ketinate rengti 

vadybininkus su inžinieriniu pasirengimu? 

 

Prognozės  
23. Kaip, Jūsų nuomone, keisis bakalauro/magistro studijos ateityje?  

24.  Ar ir kokius naujus modulius, dalykus ar kitas mokymo priemones planuojate parengti ir 

įdiegti? 

25. Kaip, jūsų nuomone, keisis infrastruktūra/bazė, skirta įgytų žinių taikymo gebėjimų stiprinimui? 

26. Ar ir kaip ateityje planuojama pritraukti šiuo metu jau dirbančius, tačiau aukštojo išsilavinimo 

dar neturinčius vyresnio amžiaus ekspertus? 

27. Ar planuojate dalyvauti tarptautiniuose projektuose su pramonės dalyvavimu? 

2. Įmonės apklausa 
 
Įgyvendinant Lietuvos inžinierinės pramonės asociacijos “Linpra” užsakymu atliekamą tyrimą 
SPECIALISTŲ RENGIMO LIETUVOS INSTITUCIJŲ GALIMYBĖS UŽTIKRINTI INŽINIERINĖS PRAMONĖS KONKURENCINGUMO AUGIMĄ. 
Klausimyną sudaro 4 dalys - studijų programos sandara ir demografija, bendradarbiavimas su verslu 
ir dėstytojų patirtis, kritinės kompetencijos ir prognozės ir 21 klausimas.  
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Studijų programos sandara ir demografija 
 

1. Kaip Jūs vertinate studentus pasirenkančius inžinierinius technologinius mokslus? 

2. Ar ir jei taip, kuriomis kryptimis, kaip ir kodėl reikėtų keisti studijuojančiųjų demografiją? 

3. Kiek procentaliai skiriama (ir kiek būtų praminga) laiko teorinėms ir praktinėms studijoms 

rengiant bakalaurus/magistrus? 

4. Kokios galimos praktinės studijos: gamybinė praktika, praktiniai kursiniai darbai, mokslinės 

laboratorijos ar kita? 

5. Kokios priemonės naudojamos praktiniam mokymui? 

6. Kaip vertinami studento mokomosios praktikos pasiekimai? 

7. Ar yra vykdomas absolventų profesinės stebėsenos monitoringas? 

8. Kas galėtų padidinti bakalauro/magistro studijų populiarumą? Ar yra numatytos ir 

įgyvendinamos studijų patrauklumui didinimui skirtos priemonės? Kokios? 

 
Bendradarbiavimas su verslu ir dėstytojų patirtis 
 

9. Kaip vertinate mokymo įstaigų bendradarbiavimą su verslo organizacijomis planuojant ir 

rengiant mokymo programas? 

10.  Kokia Jūsų bendradarbiavimo su mokymo įstaigomis patirtis? Kokie Jūsų nuomone yra tokio 

bendradarbiavimo dar neišbandyti būdai? 

11. Ar planavote/mąstėte teikti užsakomuosius darbus/ taikomuosius tyrimus mokymo įstaigoms? 

Jei taip, tai kiek ir kokių? Kaip sekėsi? 

12. Ar esate kviečiamas skaityti paskaitas mokymosi įstaigose? Jei taip, iš kur, kokias paskaitas ir 

kaip dažnai? 

 
13. Ankstesnėje vykdytoje įmonių apklausoje įmonių atstovai nurodė, kad naujas darbuotojas 

pradeda savarankiškai tik po 2-3 metų? Ar iš mokymo įstaigos perspektyvų matote 

galimybių sutrumpinti šį laikotarpį ir kaip? 

14. Ar Jūsų vertinimu pakankamas dėstytojų tarptautiškumas/ dalyvavimas pasaulinėje mokslo 

bendruomenėje? Kokios to pasekmės? 

 
Kritinės kompetencijos 

 
Ankstesnio įmonių tyrimo apklausos metu, nustatytos kritinės kompetencijos gali būti sąlyginai 
išskirstytos į tris grupes pagal produkto kūrimo etapą: naujų produktų kūrimo kritinės kompetencijos, 
gamybos kritinės kompetencijos ir pagamintų produktų kokybės kontrolės kritinės kompetencijos. 
(žr. lenteles žemiau) 
 

15. Kokiu mastu skiriamas prioritetas šių kompetencijų ugdymui? (A-aukštas, V-vidutinis, Ž-žemas, 

N-netinka jūsų programai) Kuriuose kursuose tai daroma? 

 

Gamybos kritinės kompetencijos yra: 
Kompetencijos Įvertinimas 
Kompiuterinio projektavimo pagrindai (pavyzdžiui, AutoCad, 3D-
Cad, SolidWorks ir t.t.) 

 

Braižymo/brėžinių skaitymo įgūdžiai  
Staklių ir kitos įrangos struktūros ir darbo žinios  
Medžiagotyra/ Elementinė bazė  
Elektroninės įrangos ir sistemų montavimo, derinimo, gamybos, 
diagnostikos ir testavimo technologinės kompetencijos 

 

Elektroninių komponentų ir įtaisų montavimo ir derinimo 
technologinės kompetencijos 
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Mechatroninių įrenginių projektavimas ir automatinio valdymo 
technologinės kompetencijos 

 

Metalo ir plastiko apdirbimo skaitmeninio programinio valdymo 
staklėmis technologinės kompetencijos 

 

Produkto kaštų apskaičiavimo ir ekonomikos pagrindų žinios  
Geometrijos, fizikos, chemijos pagrindai  
Metalo apdirbimo žinios  
Gamybos technologijų žinios  
Įrangos programavimo įgūdžiai  
Gamybos procesų valdymo žinios  
Projekto valdymo žinios  
 
Kokybės kontrolės kritinės kompetencijos yra: 
Kompetencijos Įvertinimas 
Techninių matavimų įgūdžiai  
Duomenų analizės įgūdžiai  
Matavimo priemonių išmanymas  
Sutarčių ir kitų techninių dokumentų rengimo įgūdžiai  
 
Naujų produktų kūrimo kritinės kompetencijos yra: 
Kompetencijos Įvertinimas 
Projektavimo įgūdžiai (elementai, principai bei parametrų 
nustatymas) 

 

Procesų, įrenginių bei produktų koncepcijų projektavimo žinios 
(galutinio produkto išmanymas) 

 

Konstravimo įgūdžiai  
Kompiuterinio modeliavimo (pavyzdžiui, skysčių dinamikos) įgūdžiai  
Medžiagų atsparumas  
Prototipų gamybos žinios  
 
Socialinės/asmeninės kritinės kompetencijos yra: 
Kompetencijos Įvertinimas 
Užsienio kalbos žinios  
Darbo komandoje įgūdžiai  
Kūrybiškumas  
Motyvacija tobulėti  
Efektyvaus bendravimo įmonėje įgūdžiai  
Gebėjimas organizuoti darbą  
Savarankiškumas  
Kritinių situacijų valdymo įgūdžiai  
Erdvinis mąstymas  
Bendravimo su užsakovais įgūdžiai  
 

16. Kokie svarbiausi veiksniai įtakoja kritinių kompetencijų ugdymą bakalauro/magistro studijų 

metu? Jūsų vertinimu, kas dažniausiai lemia ar studentas išsiugdo aukščiau išvardintas kritines 

kompetencijas? 

17. Ar ir kaip ugdomas bakalauro studentų kūrybingumas? Ką vertėtų keisti? 

18. Kaip ugdomos projektų valdymo gamyboje kompetencijos? Jūsų žiniomis, ar rengiami/ 

ketinama rengti vadybininkus su inžinieriniu pasirengimu? 

 
Prognozės  
 

19. Kaip, Jūsų nuomone, keisis bakalauro/magistro studijos ateityje?  

20.  Ar ir kokius naujus modulius, dalykus ar kitas mokymo priemones vertėtų parengti ir įdiegti? 

21. Kaip, jūsų nuomone, keisis infrastruktūra/bazė, skirta įgytų žinių taikymo gebėjimų stiprinimui? 
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3. SKVC apklausa 
Įgyvendinant Lietuvos inžinierinės pramonės asociacijos “LINPRA” užsakymu atliekamą tyrimą 
SPECIALISTŲ RENGIMO LIETUVOS INSTITUCIJŲ GALIMYBĖS UŽTIKRINTI INŽINIERINĖS PRAMONĖS KONKURENCINGUMO AUGIMĄ. 

Klausimyną sudaro 8 klausimas.  
 

 

1. Kokie svarbiausi teisiniai dokumentai rengiant naują studijų programą? Ką jie reguliuoja ir 

kiek? 

2. Vertinant naują studijų programą kaip tikrinamas numatytų studijos programos rezultatų 

atitikimas rinkos (darbdavių) poreikiams? 

3. Ar kritinės kompetencijos turi būti atspindėtos studijų programose ir susietos su dėstomais 

dalykais? 

4. Kiek svarbus bendrasis technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamentas rengiant 

naujas studijų programas? 

5. Ar jis gali būti naudojamas kaip gairės kokybės aukštumoms siekti (excellence)? 

6. Kas Jūsų nuomone lemia mokymo kokybiškumo tobulėjimą? Ar tai galima užtikrinti 

reglamentų reikalavimais? 

7. Kokios Jūsų nuomone šios dienos pagrindinės priežastys, lemiančios studijų programų 

neatitikimą rinkos poreikiams? 

8. Ar įmanoma, kad universitetai šiais laikais taptų verslo kelrodžiais/ šviesuliais? Jei, taip, kaip 

tai galima būtų pasiekti? 
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3 Priedas 
 
Aukštųjų mokyklų apklausos metu pateikti atsakymai, paremiantys studijos įžvalgas, pateikiami 
lentelėje žemiau. 
 

KTU VGTU VIKO 
Apklaustos aukštosios mokyklos pastebi, kad studentų technologiniuose moksluose nuolatos mažėja. Kaip 
pastebi ekspertai, tai susiję su bendromis šalies demografinėmis tendencijomis – mažėjančiu abiturientų 
skaičiumi. Tikimasi, kad tokios tendencijos išsilaikys dar bent 2 metus. Užsienio studentų nėra daug ir paprastai 
jie atvyksta Erazmus mainų programos rėmuose. 
Į tris fakultetus (mechaniko ir 
mechatronikos, elektros ir valdymo 
inžinerijos, bei telekomunikacijų ir 
elektronikos inžinerijos) 2012 m. į 
bakalauro studijas įstojo 456 studentai, 
o į magistro - 261 studentas. KTU 
pirmauja pagal iš užsienio šalių 
atvykstančių studentų skaičių, kuris 
šiemet pasieks 7% visų įstojusiųjų 
skaičiaus. Studentai atvyksta iš Indijos, 
Šri-Lankos, Artimųjų Rytų, Šiaurės Vakarų 
Afrikos. Paprastai užsienio studentai 
renkasi klasikines studijų programas- 
mechanikos, gamybos, elektros ar 
elektronikos inžineriją. Erazmus studentų 
KTU atvažiuoja daugiau nei išvažiuoja, 
daugiausiai iš Italijos, Ispanijos ar 
Turkijos.  Praktikos turinčių studentų nėra 
daug ir jie paprastai renkasi ištęstines 
studijas, nes jau turi darbą, kurį 
sudėtinga derinti su studijomis. Jų yra 
ne daugiau 10 proc. 

Į du fakultetus (mechanikos ir 
elektronikos) pirmos pakopos studijas 
2012 metais buvo priimti 405 studentai, 
o i antros pakopos studijas 188 
studentai. Per pirmuosius metus iškrenta 
apie 40% studentų. 

Atstovai teigė, kad kasmet pas juos į 
profesines elektronikos inžinerijos 
studijas ateina studijuoti apie 80-90 
studentų (iš kurių 60 renkasi dienines 
studijas, o 30 - neakivaizdines), iš jų 
penktadalis yra dirbantys. Iš 500 
studentų 10 jau turi vieną aukštąjį 
išsilavinimą. Studentai užsieniečiai 
paprastai atvyksta Erazmus programos 
rėmuose, jų nėra daug. Ne ES šalių 
studentai išreiškia norą, tačiau labai 
sudėtinga gauti leidimus bei vizas. Taip 
pat apie 10-15 studentų su Erazmus 
programa kasmet išvyksta mokytis į 
užsienį. 

Studentų „nubyrėjimas“ apklaustose aukštojo mokslo institucijose per pirmuosius metus išlieka aukštas - tarp 
40 ir 60 procentų įstojusiųjų. Tai susiję su studentų motyvacija ir kokybe. 
Iki 2008 metų „iškrisdavo“ daugiau nei 
50%. Įvedus krepšelius iškritimas 
sumažėjo iki 40% įstojusiųjų. Bendrai 
pastebima, kad palyginus su socialiniais 
mokslais į inžinerines studijas stoja mažai 
kandidatų; taip pat pastebima,  prasta 
studentų kokybė. 

Kita vertus, VGTU atstovas pastebi, kad 
studentų mentalitetas keičiasi. Naujoji 
studentų karta yra labiau motyvuota, 
savo iniciatyva imasi užklasinių kūrybinių 
darbų ir siekia tam reikiamų žinių. 

Pirmaisiais studijų metais iškrenta 50% 
visų įstojusiųjų, pagrindinės to priežastys 
yra sunkūs mokslai ir nepakankama 
motyvacija. Tik 30% įstojusiųjų pasirenka 
VIKO technologijų ir inžinerijos mokslus 
kaip pirmą pasirinkimą. 

Studijų programos stokoja tarptautiškumo bei gamybinės praktikos galimybių; studijų programose dažniausiai 
yra dėstoma lietuvių kalba. 
Šiuo metu yra visa eilė studijų programų 
dėstomų tiek anglų, tiek lietuvių 
kalbomis. Tačiau lietuvių studentų 
besimokančių anglų kalba dėstomose 
programose nėra. Tad ketinama įvesti 
privalomas paskaitas anglų kalba ir 
lietuviams studentams, siekiant 
paskatinti jų tarptautiškumą bei 
orientaciją į pasaulinę rinką.  
Teorinis dėstymas studijų programose 
sudaro 65-75%. Praktika kaupiama 
vėlesniuose kursuose praktinių 
užsiėmimų, semestrinių užduočių 
pagrindu, bei gamybinės praktikos 
įmonėse metu. KTU siekia didinti 
laboratorinį krūvį ir taikomų darbų 
skaičių. KTU pastebi, kad praktinis 
mokymas yra nepakankamas. 

Paskaitos dėstomos lietuvių kalba, 
tačiau vis dažniau yra kviečiami 
dėstytojai iš užsienio. Pernai buvo 
atvykę iš Prancūzijos, Portugalijos ir 
Ispanijos.  
Teorijos ir praktikos santykis dėstomuose 
dalykuose -60%  ir 40%. Tačiau 
gamybinei praktikai skiriama 12 
savaičių 4 metu laikotarpyje. 

Studijų programos buvo akredituotos 6 
metams. Paskaitos dėstomos tik lietuvių 
kalba, bet teigiama, kad tiek 
dėstytojai, tiek studentai laisvai 
bendrauja angliškai. Pavyzdžiui, per 
paskutinius 2 metus buvo atvykę 
dėstytojai iš Ispanijos, Turkijos, Austrijos, 
Portugalijos ir Lenkijos. 
Studijų metu praktikai yra skiriama 6 
mėnesiai, o teoriniai dalykai taip pat 
skirstomi į teoriją 40% ir 60% praktinius 
laboratorinius užsiėmimus. Taip pat, 
studentai siunčiami į intensyvias 
komandines praktikas užsienio įmonėse 
pagal įvairius mainų projektus. VIKO 
pastebi, kad praktinis mokymas yra 
nepakankamas. 

Aukštosios mokyklos pastebi išaugusią įmonių paklausą studentų praktikoms. 
Pastebi, kad įmonės vis dažniau 
kreipiasi ieškodamos studentų 
praktikoms ar įdarbinimui. KTU skatina 
studentus imtis papildomų praktikų 
vasaros metu, kadangi turi daugiau 
pasiūlymų iš įmonių nei studentų. 

Teigia, kad studentams nesudėtinga 
susirasti įmones gamybinėms 
praktikoms. 

Pastebi, kad įmonės vis dažniau 
kreipiasi ieškodamos studentų 
praktikoms ar įdarbinimui. 
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Pastebima, kad įmonės steigia praktikų 
stipendijas studentams. Tad akivaizdžiai 
auga įmonių konkurencija dėl 
potencialių darbuotojų. 

Magistro programos retai sukuria pridėtinę vertę, dažniausiai atkartoja bakalauro studijų žinias. 
Pastebi, kad esamos šalyje aukštųjų 
mokyklų magistro studijos retai sukuria 
pridėtinę vertę, dažnai jų metu yra 
kartojamos bakalauro lygmens žinios. 
Todėl sunku surinkti studentus į magistro 
studijas. Juolab, kad antrosios pakopos 
studentai dažnai skiriasi savo patirtimi – 
vieni jau turi sukaupę darbo praktikos, 
kiti stoja tiesiai po bakalauro studijų, 
todėl vienos programos rėmuose sunku 
patenkinti šių abiejų grupių poreikius.  

- - 

Studentų monitoringas aukštosiose mokyklose tampa įprasta veikla, tačiau ne visos sugeba tinkamai 
panaudoti surinktus duomenis arba adekvačiai reaguoti. Surinkti duomenys pasilieka universitetų žinioje, todėl 
tarp-universitetiniai/ sektoriniai ar tarp-sektoriniai palyginimai yra sudėtingi. 
Vykdo studentų monitoringą – vykdo 
apklausas, dirba ir su studentų 
atstovybe, su grupių seniūnais. 
Monitoringo sistema jau sukurta ir yra 
tapusi natūralia proceso dalimi, ketina 
ją atnaujinti ir skatinti atvirą, neformalų 
bendravimą su studentais. 

Pastebi, kad studentų monitoringas yra 
įprastinė veikla. Tačiau fakulteto 
atstovams buvo sunku pakomentuoti 
stebėsenos rezultatus. Todėl galima 
teigti, kad surinkti duomenys nėra 
plačiai naudojami ar aptariami. 

Vykdo studentų įsidarbinimo stebėseną 
Lietuvos darbo biržos teikiamų 
duomenų pagrindu. Taip pat, 
pradedamas naujas projektas, kurio 
metu bus vykdomas absolventų 
karjeros monitoringas, rezultatų tikimasi 
po 3-4 metų. 

Studentų pabaigusių technologijų, inžinerijos mokslus įsidarbinimo galimybės Lietuvoje yra aukštos 
Pastebi, kad daugelis studentų jau 
būna susiradę darbus prieš 
pabaigdami bakalauro studijas. 
 

Teigė, kad jų rengiami specialistai yra 
paklausūs ir dažnai verslas vertina jų 
absolventų kompetencijas. Daugelis 
studentų susiranda darbus prieš 
pabaigdami bakalauro studijas. 
Magistratūroje, nedirbančių praktiškai 
nėra. 

Bendras jų 2012 m. absolventų 
įsidarbinimas yra 91%. Realiai beveik visi 
studentai 3-e kurse jau būna įsidarbinę. 

Aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo su verslu pagrindas paprastai yra vidinė įstaigos kultūra, tradicijos ir 
vidiniai reikalavimai. 
KTU vienas iš labiausiai su verslu 
bendradarbiaujantis universitetų 
Lietuvoje. Šios mokyklos mokslinio 
bendradarbiavimo su verslu dalis yra 
didesnė nei sudėjus visų kitų universitetų 
dalis kartu. Kaip pastebi ekspertai, šis 
skirtumas mažėja. Taip sutapę, kad yra 
nemažai dėstytojų turi gamybinės 
pramonės patirties, todėl dėstytojų 
ryšiai su verslu yra stiprūs. 
Formalizavimas ir augantys reikalavimai 
funkcijoms universitete, dažnai šiuos 
žmonės priverčia rinktis universitetinę 
veiklą ar projektinę su verslo 
organizacijomis. KTU tradiciškai 
bendradarbiaujama su verslu – 
universitetas buvo įkurtas praktikų 
inžinierių pastangomis. Todėl dėstytojai 
nebijo bendrauti su verslu.  

Apie bendradarbiavimą su verslo 
įmonėmis kalbėjo daugiau formaliai, 
taip pat galima buvo pastebėti, kad 
bendradarbiavimas irgi vykdomas 
dažnu atveju formaliai – tik tiek, kad 
būtų įgyvendinti įstatymuose numatyti 
reikalavimai. Buvo minima, kad didžioji 
dauguma bendradarbiavimo atvejų 
buvo inicijuoti verslo organizacijų. 

Teigė, kad kolegijoms 
bendradarbiavimas su verslu nėra 
nauja – tradiciškai kolegijos glaudžiai 
bendradarbiauja su verslo 
organizacijomis. VIKO turi visą eilę 
ilgalaikių partnerių, o dėl aukštos 
mokymo kokybės kasmet sulaukia ir 
naujų bendradarbiavimo pasiūlymų 
studentų praktikoms. Įmones 
bendradarbiauti kuriant studijų 
programas ar jas atnaujinant kviečia 
patys, to reikalauja ir mokyklos vidiniai 
reikalavimai. Taip pat baigiamųjų 
darbų gynimo komisijos primininkas 
visada yra verslo atstovas. Tai daroma 
ne dėl formalių reikalavimų, dėl vidinių 
įstaigos nuostatų.  
 

Reta aukštoji mokykla sugeba pritraukti kviestinius dėstytojus iš verslo organizacijų. Daugelis dėstytojų stokoja 
praktinio išmanymo, gamybinės bei tarptautinės patirties. 
Dėstytojų tarptautinis judėjimas dar vis 
nepakankamas. Iš užsienio dėstytojų 
atvažiuoja nedaug, bet siekiama didinti 
jų skaičių. Dažniausiai atvyksta 
dėstytojai su kuriais užmezgami 
asmeniniai kontaktai. Siekiama 
užmegzti ryšius su pažangiais JAV ir 
Taivano universitetais, kurie pasižymi 
aukštesniu dinamiškumu nei Europos 
universitetai. KTU vienintelis iš 
apklaustųjų gali pasigirti kviestiniais 
dėstytojais iš verslo organizacijų.  
 

panašiai kaip VIKO, stokoja gamybinės 
praktikos ir tarptautinės patirties turinčių 
dėstytojų. Pastebima, kad dėstytojams 
sunku rasti stažuočių galimybių 
įmonėse, įmonės nėra labai 
motyvuotos įsileisti dėstytojus. O 
universitetas neturi lėšų pritraukti 
dėstytojus iš gamybos. Tad praktinį 
darbą dirbantys dėstytojai yra 
retenybė. Trečdalis dėstytojų gali 
skaityti paskaitas anglų kalba, likę 2 
trečdaliai – ne. Dėstytojai jaunėja, 
vidutinis dėstytojų amžius 2012 m. buvo 

Daugelis VIKO dėstytojų neturi patirties 
verslo organizacijose. Tačiau visi 
dėstytojai važiuoja stažuotis į užsienį, 
kadangi tai būtina jų atestacijai. 
Nustatydami reikalavimus dėstytojams, 
VIKO neapsiriboja įstatymais numatytais 
minimaliais reikalavimais, o numato 
papildomus reikalavimus pagal savo 
vidinius poreikius. Vidutinis dėstytojų 
amžius 45-48 m. taip pat pastebima 
jaunėjimo tendencija. Dažnai 
pasenusius dėstytojus tiesiog nėra kuo 
pakeisti – jaučiamas dėstytojų 
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45 metai (48m, 2007m.). trūkumas. 

Aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo su verslu formos yra ribotos, mažai išvystytos. 
KTU teikia mokslines taikomąsias 
paslaugas, o taip pat ketina ir patys 
inicijuoti inovatyvius – naujus produktus 
kuriančius verslus – spin-off‘us ir start-
up‘us. Tai grindžia pastebėjimu, kad 
Lietuvos verslas dažnu atveju dar yra 
paslaugų teikėjas, o ne produkto 
kūrėjas, sunkiai investuojantis į plėtrą ir 
naują produkciją. Taip pat, KTU pastebi, 
kad MITA inovacinių čekių programa 
paskatino daug naujų kompanijų 
ieškoti bendradarbiavimo galimybių su 
universitetu.  
 

Minėjo bendradarbiavimo atvejus, 
kurie yra numatyti formaliai. 
Netradicinių ar naujų 
bendradarbiavimo formų su verslu 
neįvardino. Kalbant apie 
bendradarbiavimą dažniau buvo 
minimi sunkumai (lėšų ar laiko 
trūkumas), nei potencialios galimybės. 

VIKO teikia mokymus įmonių 
darbuotojams (per pastarąjį pusmetį 
suteikti 21 500 Lt vertės mokymai). 
Mokslinės taikomosios veiklos nevykdo 
dėl per didelio dėstytojų krūvio. Tačiau 
nuo kitų metų yra numatę pareigybę, 
kurios darbas bus ieškoti tokių mokslinių 
projektų su verslu galimybių. 

Aukštosios mokyklos noriai plėtoja savo mokymo infrastruktūrą ir bazę. Pastebimas kūrybinių laboratorijų 
erdvių plėtros tendencijos 
Turi visą eilę mažų laboratorijų, kurias 
šiuo metu koncentruoja ir apjunginėja, 
siekdama sukurti pilnavertiškesnę, 
platesnę sistemingą infrastruktūrą. 
Universitetas skiria daugiau dėmesio 
studentų kūrybinėms dirbtuvėms kurti, 
jau pritraukė įmones rėmėjus, galinčius 
suteikti reikiamų medžiagų ir įrankių. 
Turimos dirbtuvių erdvės jau yra 
perorganizuotos apjungiant 
laboratorijas ir dirbtuves su gamybiniu 
centru. Pastarosios bus integruotos su 
steigiamu mokslo ir verslo slėniu. 

Mechanikos fakultetas taip pat 
įrenginėja studentams kūrybinį centrą 
kuriame bus ir įvairiausios staklės 
(fakulteto lėšomis). Elektronikos 
fakultetas įrenginėja patalpas suteiktai 
verslo partnerių įrangai (AEDILIS siūlo 
fakultetui 2 pramoninius robotus, kiti 
partneriai– įrengti signalų procesų 
laboratoriją). Tačiau reikia pastebėti, 
kad VGTU procesai juda vangiau ir 
jaučiamas mažesnis entuziazmas naujų 
procesų atžvilgiu, palyginus su kitomis 
dvejomis aukštosiomis mokyklomis. 
Dažniausiai bendradarbiauja VGTU 
studijas baigę verslininkai. 

Atstovai pastebi, kolegijoms teikiamos 
per mažos finansavimo galimybės 
infrastruktūrai plėtoti. Didesnis 
finansavimas skiriamas regioninėms 
kolegijoms, tačiau nepagrįstai, kuris 
nebūtinai virsta nauda (pvz., Alytaus 
kolegijos technologijų fakultetas – 
naujai atidarytas ir uždarytas dėl 
studentų stygiaus). Siūloma atlikti 
statistinę kolegijų ir universitetų studentų 
finansavimo iš valstybės biudžeto 
analizę – įvertinti kiek vienas studentas 
gauna finansavimo iš valstybės - tai 
leistų palyginti investicijas. VIKO laimėjo 
5 mln. projektą mokymo bazės 
rekonstrukcijai ir pusę šios sumos skyrė 
laboratorinei mechatronikos įrangai 
įsigyti. 

Aukštųjų mokyklų dalyvavimas tarptautiniuose moksliniuose projektuose žemas dėl vidinių lėšų skirstymo 
prioritetų. 
Išsiskyrė KTU, kuris turi didesnę tokių 
projektų patirtį, beitoliau tikslingai siekia 
dalyvavimo tokiuose projektuose 
(pavyzdžiu, 7BP, Horizontas 2020 ir kt.). 
Viena iš dalyvavimo tokiuose 
projektuose kliūčių– lėšų paskirstymo 
prioritetai, kuomet pritrūksta savų lėšų 
prisidedant prie tarptautinių projektų 
įgyvendinimo. Todėl Lietuvos įmonių ir 
aukštųjų mokyklų dalyvavimas 
tarptautiniuose mokslo projektuose yra 
žemiausias ES. 

Minėjo dalyvaujantys COST programoje 
ir bendrai dedantys pastangas 
dalyvauti tarptautiniuose projektuose 
su verslu. 
 

Minėjo, kad trūksta personalo galinčio ir 
gebančio užsiimti tokių projektų 
paieška ir dalyvavimu. Tačiau ateityje 
žada tam skirti daugiau laiko ir 
pastangų. 
 

Gamybinių kritinių kompetencijų ugdymas sulaukia mažai dėmesio Lietuvos aukštosiose mokyklose 
dažniausiai dėl nepakankamos mokymo infrastruktūros, bazės. 
Minėjo, kad gamybines kompetencijas 
studentai turėtų ugdyti gamybinių 
praktikų metu įmonėse. Tačiau 
atnaujinus ir sukoncentravus 
laboratorijas galimybės tobulinti 
gamybines kritines kompetencijas 
turėtų gerėti. 

Mechanikos fakulteto atstovai 
nuogąstavo, kad gamybinės praktikos 
ne visuomet atitinka aukščiausius 
standartus, praktikos yra trumpalaikės. 

VIKO gamybinėms kompetencijoms 
mokymo metu daug dėmesio neskiria, 
tikimasi, kad jos formuojasi gamybinės 
praktikos metu. Be to, trūksta reikiamos 
mokymo bazės, mokymo tikslais 
paprastai naudojamos emuliacijos. 

Aukštosios mokyklos gerai vertina suteikiamas kokybės kontrolės kritines kompetencijas. 
Visos trys aukštosios mokyklos teigė, kad jų teikiamos kokybės kontrolės kritinės kompetencijos yra vidutiniškos arba aukštos. 
Išskyrus VGTU, kuris nurodė, kad šiai kompetencijai ugdyti galėtų būti skiriama daugiau dėmesio. 

Naujų produktų kūrimo kritinės kompetencijos ir kūrybingumo lavinimas tėra užuomazgų stadijoje. 
Nurodo, kad bakalauro pakopos 
studijoms kūrybingumo ugdymo tikslai 
nėra keliami. Kūrybingumas labiau 
sietinas su magistro studijomis. Kita 
vertus KTU steigia produktų kūrimo 
laboratorijas, kuriose dėstytojai kartu su 
studentais ketina kurti naujus produktus 

Mechanikos fakultetas pažymi, kad 
studentų kūrybingumas dažniausiai yra 
ugdomas jų pačių iniciatyva. Tačiau 
fakultetas stengiasi sudaryti tam 
sąlygas – įrenginėja kūrybos 
laboratoriją, kurioje studentai galės 
grupėse kurti, projektuoti ir pasigaminti 

Atstovai teigė, kad kūrybingumas 
studijų metu nėra ypatingomis 
priemonėmis ugdomas. Kolegijos tikslas 
parengti gerai savo darbą išmanantį 
specialistą ir tikimasi, kad kūrybingumo 
jis išmoks jau dirbdamas. 
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bei steigti verslus. Tad bendrai vertinant 
KTU potencialas ugdyti kūrybingumą ir 
naujų produktų kūrimo kritines 
kompetencijas yra palyginus aukštas. 

naujus jų pačių sukurtus produktus. 

Socialinės/ asmeninės kritinės kompetencijos yra silpnos inžinerijos ir technologijų mokslus pasirinkusių 
studijuoti jaunuolių tarpe. 
Visos trys aukštosios mokyklos pastebi, kad jaunuoliai stojantys į technologijų, inžinerijos mokslus paprastai yra labiau 
intravertai ir neturi stiprių bendravimo įgūdžių. Taip pat, visos aukštosios mokyklos pažymėjo, kad socialinius asmeninius 
gebėjimus ugdyti itin svarbu. Didžiausią poveikį šioms kompetencijoms turi gamybinės praktikos (KTU, VGTU) arba 
dalyvavimas tarptautiniuose projektuose (VIKO). Taip pat visos minėjo, kad tokių kompetencijų ugdymuisi skatina studentus 
dalyvauti įvairiuose verslumo projektuose. Taip pat pripažįsta, kad mokymo procese šioms kompetencijoms skiriama dar vis 
nepakankamai dėmesio. 

vertinimu situacija pagerėjo – anksčiau 
integracija užtrukdavo 5 metus, šiuo 
metu įmonės teigia, kad jau tik 2-3 
metus. Aukštosios mokyklos, KTU 
nuomone, galėtų sutrumpinti šį 
procesą, jei mokymą pakreiptų į labai 
konkrečius specializuotus įmonių 
poreikius. Tačiau ne visose srityje tai 
daryti yra tikslinga, pavyzdžiui, Lietuvoje 
mechaninės inžinerijos srityje nėra 
stambių įmonių, tad itin specializuotis 
nėra prasmės – tai sumažintų 
absolventų įsidarbinimo galimybes. 
Tokiu atveju, studijų metu siekiama 
ugdyti universalesnius specialistus.  

VGTU mano, kad įmonių lūkesčiai 
dažnai yra per aukšti šiuo klausimu. 
Juolab, kad parengti idealius 
specialistus visoms įmonėms būtų 
neįmanoma - tada reikėtų ruošti 
asmenį kiekvienai įmonei atskirai. 
Atstovai teigė, kad gamybinės 
praktikos studentams padeda vėliau 
integruotis įmonėse, tad tobulina 
socialines/ asmenines kritines 
kompetencijas 
 

atstovų manymu, naujų darbuotojų 
integravimosi į įmonę laiką galėtų 
sutrumpinti praktikos. Įmonė galėtų 
išsirinkti studentą ir visoms praktikoms 
kviestis pas save. Taip pat, pastebima, 
kad įmonių lūkesčiai absolventų 
atžvilgiu yra per aukšti. Norint, kad 
studentų kritinės kompetencijos atitiktų 
verslo poreikį VIKO kaip svarbiausią 
veiksnį įvardijo abipusį 
bendradarbiavimą su įmonėmis. 

  
 

 


