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DARBO UŽMOKESČIO DIFERENCIACIJA LIETUVOS DARBO RINKOJE 
 

Daiva Beržinskienė, Simona Raziulytė 
Šiaulių universitetas 

 

 
Anotacija. Darbe analizuojama darbo užmokesčio diferenciacija ir ją lemiantys veiksniai. Moksliniuose 

šaltiniuose akcentuojama, kad darbo užmokestis turėtų būti teisingas lyginant jį su kitų organizacijų bei tos pačios 

organizacijos darbuotojų darbo užmokesčiu, tačiau pastarasis turi būti diferencijuojamas, nes skirtingoms 

profesijoms, pareigoms ir darbams negali būti nustatomas vienodo dydžio darbo užmokestis. Tyrimo rezultatai 

parodė, kad darbo rinkoje darbo užmokesčio diferenciacija pirmiausia susiformuoja regioniniu lygmeniu: valstybės, 

apskričių bei miestas ir kaimas aspektu. Šio pobūdžio skirtumus lemia regiono ekonominis išsivystymas ir plėtra, 

darbo rinkos sąlygos, teisiniai aktai, profesinių sąjungų veikla, minimalaus darbo užmokesčio nustatymas ir pan. 
Regioniniai, šakiniai darbo užmokesčio skirtumai dažnai sukelia problemų ne tik darbuotojams, bet ir visai 

valstybei, stabdo ekonomikos augimą, jos tolygią plėtrą, todėl siekiant aukštesnio visuomenės pragyvenimo lygio 

svarbu įvertinti darbo užmokesčio diferenciaciją ir jos priežastis bei siekti tolygaus pajamų augimo. Skirtingose 

šalies ūkio šakose (ekonominėse veiklose, sektoriuose, įmonėse) taip pat egzistuoja darbo užmokesčio 

diferenciacija, kurią lemia atskirų verslo šakų pelningumas bei našumas. Profesijos pasirinkimas, kvalifikacijos 

kėlimas turi įtakos skirtingam darbuotojų darbo užmokesčiui. Skirtumus dar labiau padidina nevienodos darbo 

sąlygos bei paties darbuotojo motyvacija ir indėlis darbo metu. Egzistuoja diskriminacinė darbo užmokesčio 

diferenciacija, kuri pasireiškia darbo užmokesčio skirtumais tarp lyčių, skirtingo amžiaus, rasės aspektu.  

Pagrindiniai žodžiai: darbo užmokestis, darbo užmokesčio diferenciacija, diskriminacija, darbo užmokesčio 

atotrūkis. 

 
Įvadas 
Tyrimo aktualumas. Įvertinus tai, jog darbo užmokestis – darbo jėgos kaina, atitinkanti vartojimo 

prekių ir paslaugų vertę, kitaip tariant, tai yra piniginis atlygis už atliktą darbą, galima pagrįstai teigti, kad 

kiekvienas asmuo turi teisę pasirinkti jam tinkamą darbą bei gauti darbo užmokestį savo pragyvenimo 

išlaidoms padengti. Darbo užmokestis turi užtikrinti darbuotojo socialinį prestižą, priklausantį nuo jo 

kvalifikacijos, bei skatinti darbuotojo motyvaciją ir stabilumą. Vis tik dėl ekonominių, finansinių, 

politinių ir socialinių priežasčių susidaro darbo užmokesčio diferenciacija, kuri gali įgauti regioninį, 

šakinį, profesinį ar kitokį pobūdį. Regioniniai, šakiniai darbo užmokesčio skirtumai dažnai sukelia 

problemų ne tik darbuotojams, bet ir visai valstybei, stabdo ekonomikos augimą, jos tolygią plėtrą. Darbo 

užmokesčio diferenciacijos ir ją lemiančių veiksnių susidarymo priežastis bei turinį analizavo nemažai 

šalies ir užsienio autorių: H. Sidhu (2010), J. Masso, K. Krislo (2010), N. Lundin, L. Yun (2009), 

A. Muravyev (2009), B. Gorzig et al. (2008), D. Rudytė ir kt. (2008), R. Balvočiūtė, S. Skunčikienė 

(2008), Z. Tamašauskienė ir kt. (2008).  

Tyrimo problema. Darbo užmokestis turi būti diferencijuojamas atsižvelgiant į darbo pobūdį, 

darbo sąlygas, profesiją, atsakomybę, nes taip didinama motyvacija ir kompensuojama už patiriamą riziką 

darbe. Atskirų regionų, ekonominių veiklų ir sektorių darbo užmokesčio diferenciacija sukelia 

ekonomikos augimo problemas, trukdo tolygiai plėtrai. Darbo užmokesčio diferenciacija taip pat negali 

būti diskriminacinė, t. y. darbo užmokestis negali būti diferencijuojamas pagal lytį, amžių, rasę, tautybę. 

Todėl siekiant aukštesnio visuomenės pragyvenimo lygio svarbu įvertinti darbo užmokesčio 

diferenciaciją ir jos priežastis bei siekti tolygaus pajamų augimo. 

Tyrimo objektas – darbo užmokesčio diferenciacija. 

Tyrimo tikslas – teoriniu aspektu išanalizuoti darbo užmokesčio skirtumus sąlygojančias 

prielaidas ir įvertinti darbo užmokesčio diferenciaciją Lietuvoje. 

Tyrimo metodai: analizė, lyginimas, grupavimas ir apibendrinimas, statistikos metodai, klasterinė 

analizė. 

 

Darbo užmokesčio diferenciacijos teoriniai argumentai ir empirinių tyrimų rezultatai 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 186 straipsnyje (2002) reglamentuojama, kad darbo 

užmokestis yra atlyginimas už darbą, atliekamą pagal darbo sutartį. Gautas atlyginimas atlieka tris 

pagrindines funkcijas. Pirmoji funkcija atstatomoji, kuri sutampa su pagrindiniu darbo užmokesčio tikslu 

– atkurti gebėjimą dirbti. Darbo užmokestis turi kompensuoti paprasto, nekvalifikuoto darbo pragyvenimo 

kaštus, t. y. padengti drabužių, būsto, maisto, medicininio aptarnavimo ir kitų socialinių poreikių išlaidas, 

todėl daugelyje valstybių egzistuoja minimalus darbo užmokestis, kuriuo siekiama užtikrinti minimalias 
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lėšas, reikalingas minimaliam pragyvenimo lygiui. Pavyzdžiui, ekonomikos nuosmukio metu, esant 

aukštam nedarbo lygiui, dirbantieji sutinka dirbti už sąlyginai mažesnį darbo užmokestį nei ekonomikos 

pakilimo laikotarpiu, esant žemam nedarbo lygiui (Boushey, 2002). Antroji funkcija, skatinamoji, siekia 

padidinti darbuotojo našumą ir motyvaciją. Mokant didesnį darbo užmokestį darbuotojams ne tik 

padidinama jų motyvacija našiau dirbti, bet ir gerinama darbuotojų sveikata (aukštesnis pragyvenimo 

lygis sąlygoja geresnę sveikatą), gerėja darbo jėgos kokybė, mažėja darbuotojų kaita įmonėje (Trpeski, 

2009). Visa tai rodo, kad turi būti aiški darbo apmokėjimo sistema, nes priešingu atveju bus slopinamas 

darbuotojų aktyvumas ir motyvacija. Trečioji funkcija, socialinių garantijų, užtikrina kvalifikuoto darbo 

sąnaudas. Darbuotojo kvalifikaciją lemia bendrasis ir specialusis išsimokslinimas, darbo įgūdžiai, 

asmeninės savybės, kurias įvertinus atitinkamai diferencijuojamas darbo užmokestis (Mačernytė-

Panomariovienė, 2003). Baltijos šalių darbo rinkos tyrimu (2008–2009 m.) nustatyta, kad ekonomikos 

nuosmukio metu Baltijos valstybėse padidėjo darbo užmokesčio skirtumas tarp aukštąjį išsilavinimą 

turinčių ir neturinčių darbuotojų (nuo 51 proc. iki 67 proc.) (Masso, Krillo, 2011). 

Praktika rodo, jog darbo apmokėjimo organizavimas yra sudėtingas uždavinys, nes pakankamai 

sudėtinga ir svarbu objektyviai įvertinti darbuotojo darbą, mokėti visapusiškai teisingą atlyginimą. 

Mokslinės literatūros šaltiniuose teigiama, jog darbo užmokestis turėtų būti teisingas lyginant jį su kitų 

organizacijų bei tos pačios organizacijos darbuotojų darbo užmokesčiais (Žaptorius, 2005). Visgi darbo 

užmokestis turėtų būti diferencijuojamas, nes skirtingoms profesijoms, pareigoms ir darbams apmokėti 

negali būti nustatomas vienodo dydžio darbo užmokestis. Darbo rinkoje darbo užmokesčio diferenciacija 

pirmiausiai susiformuoja regioniniu lygmeniu: valstybės, apskričių bei miestas ir kaimas aspektu. Pasak 

Tamašauskienės ir kt. (2008), regioninius skirtumus lemia regiono ekonominis išsivystymas ir plėtra, 

darbo rinkos sąlygos, teisiniai aktai, profesinių sąjungų veikla, minimalaus darbo užmokesčio nustatymas, 

našumas (Tamašauskienė ir kt., 2008). Siekiant nustatyti ir įvertinti šalių ekonomikos išsivystymą ir 

gyvenimo lygį 1970–1994 m. buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo tirtas 183 šalių BVP bei darbo 

užmokesčio ryšys. Tyrimo rezultatai parodė, kad tarp BVP 1 darbuotojui ir darbo užmokesčio egzistuoja 

tiesioginis ir glaudus ryšys (Warner, 2006). Galima pagrįstai teigti, kad didėjant bendram vidaus 

produktui auga darbo užmokestis, tuo pačiu didėjanti valstybės išlaidų suma skatina darbo užmokesčio 

augimą, nes valstybės biudžeto išlaidos tampa ne tik privataus verslo pajamomis, valstybė moka darbo 

užmokestį iš valstybės biudžeto finansuojamiems darbuotojams (Lall, 1969). Augant asmeninio vartojimo 

prekių ir paslaugų kainoms, išsivysčiusių šalių profesinės sąjungos siekia, kad į kolektyvines sutartis būtų 

įtraukta sąlyga, jog didinant darbo užmokestį būtų atsižvelgta į kainų indeksą šalyje. Darbuotojams 

palanku sudaryti kolektyvines sutartis, nes darbdaviams tenka tartis su profesinėmis sąjungomis dėl darbo 

užmokesčio dydžio. Kolektyvinėse sutartyse nustatomi konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesio 

darbo užmokestis ir kitos darbo apmokėjimo sąlygos. Tad profesinės sąjungos kuriamos siekiant įgyti 

persvarą prieš darbdavius derantis dėl darbo sąlygų, ypač dėl darbo užmokesčio (Pollan, 2008). 

Dažniausiai vyriausybė reguliuoja biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio dydį bei minimalų darbo 

užmokestį, nes privačiame verslo sektoriuje darbo užmokestis yra derybų objektas tarp darbuotojo ir 

darbdavio (Rudytė ir kt., 2008). Esant konkurencingai darbo rinkai darbo užmokestis turėtų priklausyti tik 

nuo darbuotojo, darbo sąlygų ir įmonės pelno. Valstybė, siekdama apginti darbuotojų interesus, dažnai šią 

pusiausvyrą koreguoja (Jean, Nicoletti, 2002). Vyriausybė teisiniais aktais nustato darbo užmokesčio 

apmokėjimo tvarką, minimalaus darbo užmokesčio bei bazinės mėnesinės algos dydį, viršvalandžių, 

premijų, priemokų apmokėjimo tvarką (Vanagas, 2009).  

Darbuotojas darbo proceso metu eikvoja savo fizinę ir protinę energiją, kuri turi būti atlyginama 

darbo užmokesčiu, tačiau dėl darbo pasiūlos ir paklausos svyravimų darbo užmokestis taip pat kinta. Jei 

darbo jėgos pasiūla viršija darbo paklausą, susidaro sąlygos darbo užmokesčio mažėjimui. Darbuotojai 

ima tarpusavyje konkuruoti dėl darbo vietų. Darbdaviai gali mokėti mažesnį darbo užmokestį, nes 

asmenys šioje situacijoje yra linkę dirbti už mažesnį darbo užmokestį nei esant pusiausvyros sąlygomis 

(Martinkus ir kt., 2006). Mokslininkų atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad Lietuvoje 2002–2007 metais 

egzistavo atvirkštinė ir silpna priklausomybė tarp darbo užmokesčio ir nedarbo lygio, t. y. mažas nedarbo 

lygis neužtikrino didelio darbo užmokesčio (Rudytė ir kiti, 2008). Baltijos šalių darbo rinkos tyrimu 

nustatyta, kad 2008–2009 m. laikotarpiu (ekonomikos nuosmukio metu) nedarbas Baltijos šalyse 

pastebimai padidėjo, o darbo užmokesčio sumažėjimas priklausė nuo verslo sektoriaus rūšies (Masso, 

Krillo, 2011).  

Skirtingose šalies ūkio šakose (ekonominėse veiklose, sektoriuose, įmonėse) taip pat egzistuoja 

darbo užmokesčio diferenciacija, kurią lemia atskirų verslo šakų pelningumas bei našumas 

(Tamašauskienė ir kt., 2008). Galima pagrįstai teigti, kad tai pačiai ekonominei veiklai priklausančių 

įmonių mokami darbo užmokesčiai gali skirtis dėl skirtingos finansinės situacijos ir požiūrio į darbuotoją. 
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Taip pat egzistuoja darbo užmokesčio diferenciacija valstybiniame ir privačiame sektoriuje. Valstybinėse 

įstaigose darbo užmokesčio dydis priklauso nuo valstybės biudžeto skiriamos sumos, įstatymų ir 

norminių aktų. Privačiame sektoriuje darbo užmokesčio dydis priklauso nuo gaunamo pelno ir darbuotojų 

našumo (Vanagas, 2009). Moksliniuose šaltiniuose teigiama, kad darbo našumo didėjimas lemia ir 

darbuotojo kvalifikacijos bei kompetencijų didėjimą. Įdiegus pažangias technologijas tenka įdarbinti 

labiau kvalifikuotus darbuotojus arba kelti jau esamų darbuotojų kvalifikaciją. Vadinasi, kuo didesnės 

kvalifikacijos darbuotojas, tuo jis gali gauti didesnį darbo užmokestį konkurencinėje darbo rinkoje, todėl 

siekiant išlaikyti darbuotojus dažnai tenka kelti darbo užmokestį (Azfar, Danninger, 2001). Vietname 

2000–2005 m. atliktas tyrimas parodė, kad tiesioginių užsienio investicijų ir užsienio kompanijų buvimas 

tam tikroje šakoje kelia tos šakos darbo užmokestį. Užsienio kompanijos dažnai moka didesnius darbo 

užmokesčius nei vietinės bendrovės, todėl darbdaviai, nenorėdami prarasti kvalifikuotų darbuotojų, turi 

taip pat didinti darbo užmokestį (Hoi, Pomfret, 2010). Įmonės finansinės galimybės mokėti didesnį darbo 

užmokestį priklauso nuo įmonės užimamos pozicijos rinkoje, nuo jos gaminamos produkcijos, šalies 

ekonominės situacijos (Gorzig et al., 2008). Pavyzdžiui, atlikus darbo užmokesčio ir įmonės 

konkurencijos ryšio tyrimą Švedijoje 1996–2000 m., nustatyta, kad jei įmonė gamina produkciją, kuri taip 

pat importuojama iš mažas pajamas gaunančių šalių, mažėja įmonės pelnas ir šios įmonės darbuotojų 

darbo užmokestis (Lundin, Yun, 2009). Didesnės įmonės moka didesnį darbo užmokestį, nes gali 

įdarbinti daugiau kvalifikuotų darbuotojų dėl to, kad intensyviau naudoja kapitalą ir technologijas 

(Muravyev, 2009). Įmonėse, kuriose darbo užmokestis mokamas atsižvelgiant į įmonės pelną, pastebėtas 

spartesnis darbo užmokesčio bei darbo našumo augimas. Be to, dėl lankstesnio darbo užmokesčio 

sumažėjus įmonės pelnui mažiau atleidžiama darbuotojų (Azfar, Danninger, 2001). Nustatyta, kad 

2008 m. Šiaulių mieste 89,87 proc. privataus verslo įmonių darbuotojų darbo užmokestis buvo 

nustatomas tarpusavio susitarimu, atsižvelgiant į analogiškų įmonių, atitinkamos pareigybės darbo 

užmokestį (Tamašauskienė ir kt., 2008). 

Galima teigti, kad profesijos pasirinkimas, kvalifikacijos kėlimas lemia darbo užmokesčio skirtumų 

susidarymą tarp darbuotojų. Skirtumus dar labiau padidina skirtingos darbo sąlygos bei paties darbuotojo 

motyvacija ir indėlis darbo metu. Darbo sauga ir darbo užmokestis yra glaudžiai susiję, nes kuo 

rizikingesnės darbo sąlygos, tuo intensyviau darbuotojai derasi dėl didesnio darbo užmokesčio 

(Landmann, 2009). Nustatyta, kad Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje 1992–2003 m. darbo saugumas 

turėjo teigiamą poveikį darbo užmokesčio didėjimui. Šiuo atveju, kuo didesnė darbo rizika, tuo didesnis 

mokamas darbo užmokestis (Hübler, Hübler, 2010). Asmeninis darbuotojo indėlis privačiose įmonėse 

nustatomas pagal pinigines įplaukas, todėl darbuotojo vertė vis dažniau siejama ne tik su gebėjimu atlikti 

tam tikras funkcijas, bet ir su kūrybiškumu, lankstumu (Balvočiūtė, Skunčikienė, 2008). Visa tai įgalina 

darbdavius skatinti darbuotojus mokytis, pastarieji siunčiami į įvairius kvalifikacijos kėlimo kursus, 

apmokymus, nes kvalifikuotesni darbuotojai gali atnešti naudą ir pelną dėl našiau atlikto darbo (Katsimi, 

2008). Darbo užmokesčio dydis taip pat labai priklauso nuo darbuotojų asmeninių savybių, bendrojo 

išsilavinimo, kvalifikacijos, profesijos ir patirties o tai leidžia teigti, kad egzistuoja darbo užmokesčio 

skirtumai tarp kvalifikuoto ir nekvalifikuoto darbo, nes aukštos kvalifikacijos ir didelės patirties 

darbuotojai būna sunkiai pakeičiami kitais darbuotojais. Siekiant išlaikyti šiuos darbuotojus darbovietėje 

mokamas didesnis darbo užmokestis (Beladi et al., 2009). Vis tik nei darbuotojo našesnis darbas, nei 

aukštesnė kvalifikacija neužtikrina didesnio darbo užmokesčio, jei darbdavys nėra suinteresuotas jo 

didinti (Fafchamps, 2008). Nustatyta, kad Lietuvoje 2006 m. specialųjį vidurinį išsilavinimą turintys 

darbuotojai uždirbo tik 54 Lt daugiau nei baigusieji bendrojo lavinimo mokyklas (Balvočiūtė, 

Skunčikienė, 2008). Tuo tarpu 2002–2007 m. laikotarpiu egzistavo vidutinio stiprumo tiesioginis ryšys 

tarp darbo užmokesčio ir aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų (Rudytė ir kt., 2008).  

Moksliniuose šaltiniuose teigiama, kad egzistuoja diskriminacinė darbo užmokesčio diferenciacija, 

kuri pasireiškia darbo užmokesčio skirtumais tarp lyčių, skirtingo amžiaus, rasės, tačiau turi būti vienodai 

apmokamas tiek vyrų, tiek ir moterų analogiškos vertės darbas. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad 

Europos Sąjungoje 2004 m. tarp moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis siekė 15 proc., t. y. moterys 

uždirbo 15 proc. mažiau nei vyrai (Grybaitė, 2006). Atliktas Baltijos šalių darbo rinkos tyrimas, kurio 

metu paaiškėjo, jog Latvijoje ir Lietuvoje iki ekonomikos nuosmukio (2005–2007 m.) darbo užmokesčio 

atotrūkis tarp vyrų ir moterų siekė 25 proc., o Estijoje – 15 proc. (Masso, Krillo, 2011). 1997–2007 m. 

laikotarpiu Estijoje atlikus tyrimą nustatyta, kad darbuotojų, kurie dirbo ne visą darbo dieną, valandinis 

darbo užmokestis buvo žemesnis nei dirbančiųjų visą dieną (Masso, Krislo, 2010). Tai aiškinama tuo, kad 

asmenys, kurie nori dirbti ne visą darbo dieną, teikia pirmenybę darbo valandų skaičiui, todėl darbdaviai 

turi derybinę galią ir gali mokėti mažesnį darbo užmokestį. Priešingai, kai darbdavys nori samdyti 

darbuotojus dirbti visu etatu, darbuotojai gali tikėtis didesnio darbo užmokesčio. 
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Tyrimo metodikos pagrindimas 

Praktinėje-tiriamojoje dalyje analizuojama Lietuvos darbo užmokesčio diferenciacija. Analizei 

pasirinktas 2002–2011 m. laikotarpis. Darbe, siekiant įvertinti ir palyginti darbo užmokesčio skirtumus 

pagal išskirtus požymius, taikyta vidutinių reikšmių skaičiavimo metodika (skaičiuotas vidurkis, 

variacijos koeficientas). Vertinant variacijos laipsnio rodiklį buvo siekiama palyginti visumos vienetų 

vienarūšiškumą (Bartosevičienė, 2006). Atliekant darbo užmokesčio analizę retrospektyvos požiūriu 

taikytos dinamikos eilutės, kurios leido pagrįsti darbo užmokesčio rodiklių kitimą laiko atžvilgiu 

(Bagdonavičius, 2007). Klasterinė analizė pasitelkta siekiant įvertinti darbo užmokesčio pasiskirstymą 

pagal ekonomines veiklas naudojant hierarchinį ir ryšio tarp grupių metodus. 

 
Darbo užmokesčio diferenciacijos tyrimas 2002–2011 m. 

Bruto ir neto darbo užmokesčio skirtumas parodo, kiek darbo užmokestis sumažėja dėl gyventojų 

pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokos (Darbo užmokesčio..., 2010). Analizuojamu 

laikotarpiu vidutinis šalies mėnesinis bruto darbo užmokestis siekė 1 612,54 Lt, o neto – 1 216,54 Lt. 

Analizuojamu 2002–2011 m. laikotarpiu nustatyta, jog mažėjo atotrūkis tarp neto ir bruto darbo 

užmokesčio (nuo 28,16 proc. iki 22,23 proc.). Šį pokytį lėmė kintantys mokesčių tarifai (kuriuos moka 

darbuotojas): gyventojų pajamų mokesčio tarifas, susijęs su darbo santykiais, sumažėjo nuo 33 proc. iki 

15 proc. Socialinio draudimo mokestis išaugo nuo 3 proc. iki 9 proc. Neapmokestinamasis pajamų dydis 

išaugo nuo 290 Lt iki 470 Lt per mėnesį. Neapmokestinamasis pajamų dydis – individualus mokesčio 

tarifas, nes gaunant didesnį darbo užmokestį mažėja neapmokestinamasis pajamų dydis (Mokesčių 

pasikeitimai..., 2009). Vidutinis mėnesinis neto ir bruto darbo užmokestis pateikiamas 1 paveiksle. 
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1 pav. Vidutinis mėnesinis neto ir bruto darbo užmokestis 2002–2011 m. 

Šaltinis: sudaryta autorių naudojant Statistikos departamento duomenis 

 
1 paveiksle pateikti duomenys rodo, kad vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2002–2011 m. 

laikotarpiu padidėjo 108,85 proc., o neto – 126,10 proc. Apskaičiuotas variacijos koeficientas leidžia 

teigti, kad tiek neto (31,58 proc.), tiek ir bruto (28,58 proc.) darbo užmokesčiui būdinga labai didelė 

sklaida. Visgi neto darbo užmokesčio rodikliai labiau pasklidę, o tai rodo, jog atskaičiavus mokesčius 

didėja darbo užmokesčio diferenciacija. Šiuos pokyčius lemia individualūs mokesčių tarifai, pavyzdžiui, 

neapmokestinamas pajamų dydis priklauso nuo darbuotojo darbingumo lygio, turimų vaikų skaičiaus iki 

18 metų ir kt. (Neapmokestinamasis pajamų..., 2009). 

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pagal sektorius (žr. 2 pav.) duomenys leidžia teigti, 

kad 2002–2011 m. laikotarpiu šis užmokestis valstybės sektoriuje siekė 1 759,80 Lt, o privačiame 

sektoriuje – 1 511,47 Lt. Nustatyta, kad valstybės sektoriaus bruto darbo užmokestis buvo 9,63 proc. 

didesnis nei vidutinis šalies bruto darbo užmokestis. Tuo tarpu privataus sektoriaus darbo užmokestis 

buvo 6,19 proc. mažesnis už vidutinį šalies darbo užmokestį. Privačiame sektoriuje bruto darbo 

užmokestis išaugo daugiau nei du kartus ir didėjo sparčiau nei valstybiniame. 

2002–2007 m. laikotarpiu privataus ir valstybės sektoriaus darbo užmokesčio atotrūkis sumažėjo 

nuo 18,35 proc. iki 7,19 proc., tačiau per 2008–2011 m. laikotarpį atotrūkis išaugo ir 2011 m. siekė 14,37 
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proc. Privataus ir valstybinio sektoriaus darbo užmokesčio skirtumą iš dalies galima paaiškinti šešėlinės 

ekonominės veiklos buvimu, nes privačiame sektoriuje lengviau nuslėpti realias pajamas.  
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2 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pagal sektorius 2002–2011 m. 

Šaltinis: sudaryta autorių naudojant Statistikos departamento duomenis 

 

Atlikus tyrimą nustatyta, kad vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis valstybės sektoriuje 

išaugo 1 115,80 Lt (98,41 proc.). Didžiausias rodiklio pokytis užfiksuotas 2008 m. (net 23,42 proc.),o tai 

iš dalies lėmė padidėję pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai (didesnės nereguliarios 

išmokos) (Vidutinis darbo..., 2009). Vis tik dėl ekonomikos nuosmukio ir biudžeto taupymo programos 

2010 m. lyginant su 2008 m. darbo užmokestis valstybės sektoriuje sumažėjo 7,14 proc. 2009 m. buvo 

sumažintas bazinis algos dydis, taikomas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės 

tarnautojų pareiginėms algoms nustatyti, taip pat sumažinti pareiginių algų koeficientai, bazinė mėnesinė 

alga (nuo 128 Lt iki 122 Lt), priedai ir priemokos biudžetinių įstaigų darbuotojams (Kelpšaitė, 2010). 

Nustatyta, kad vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis privačiame individualių įmonių sektoriuje 

išaugo 1 000,50 Lt (daugiau nei du kartus), tačiau 2011 m. lyginant su 2008 m. darbo užmokestis 

privačiame sektoriuje sumažėjo 6,85 proc. Tai lėmė pablogėjusi šalies ekonominė situacija ir mažesnis 

darbo dienų skaičius bei pačių darbų apimčių mažėjimas (Vidutinis darbo..., 2009). Siekiant įvertinti 

rodiklių sklaidą apskaičiuotas variacijos koeficientas parodė, kad privataus ir valstybinio sektoriaus darbo 

užmokesčio rodikliams būdinga didelė sklaida. Atskirų metų vidutinis mėnesinis valstybės sektoriaus 

bruto darbo užmokestis nuo vidutinio mėnesinio valstybės darbo užmokesčio dydžio vidutiniškai nutolęs 

27,60 proc., o privataus sektoriaus – 29,13 proc. Didžiausią darbo užmokesčio duomenų sklaidą 

privačiame sektoriuje galima paaiškinti tuo, jog privatus sektorius jautriau reaguoja į besikeičiančias 

ekonomikos ir darbo rinkos sąlygas. 

Siekiant įvertinti Lietuvos teritorinę darbo užmokesčio diferenciaciją gauti tokie tyrimo rezultatai. 

Lietuvos Respublikos teritorija suskirstyta į 10 apskričių, didžiausia – Vilniaus apskritis, kurioje pagal 

Statistikos Departamento duomenimis 2011 m. gyveno 811 515 gyventojai. Mažiausia – Tauragės 

apskritis, kurioje gyveno tik 110 511 gyventojai. Darbo užmokesčio pasiskirstymas pagal administracinę 

teritoriją pateikiamas 1 lentelėje.  

Nors Lietuvos teritorija gana nedidelė, tačiau tarp įvairių Lietuvos apskričių egzistuoja nemaži 

darbo užmokesčio skirtumai. Analizuojant 1 lentelės duomenis matyti, kad tiriamu laikotarpiu didžiausias 

vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis buvo mokamas Vilniaus apskrities gyventojams (1 800,40 Lt). 

Darbo užmokestis analizuojamu laikotarpiu išaugo 58,60 proc. (vidutiniškai kasmet po 5,30 proc). Tik 

Vilniaus apskrities vidutinis bruto darbo užmokestis viršijo šalies bendrą vidutinį mėnesinį bruto darbo 

užmokestį (vidutiniškai apie 12,70 proc.). Tam įtakos turėjo didelis aukštąjį išsilavinimą turinčių 

dirbančių asmenų skaičius, įmonių tarpusavio konkurencija kvalifikuotų specialistų samdos procese bei 

didelė užsienio investicijų koncentracija Vilniaus mieste (Rudytė ir kt., 2008). Nustatyta, jog Klaipėdos ir 

Telšių apskrityse mokamas darbo užmokestis mažiausiai atsiliko nuo bendro šalies darbo užmokesčio 

rodiklio. Klaipėdos apskrities darbo užmokestis siekė 99,40 proc. bendro šalies darbo užmokesčio, o 

Telšių – 95,70 proc. bendro šalies darbo užmokesčio rodiklio. 
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1 lentelė. Darbo užmokestis Lietuvos apskrityse 2002–2011 m. 

Vidutinis DU Palyginimas su vidutiniu šalies DU 

  2002 2011 Vidurkis Absoliutus 

pokytis, % 

2002 2011 Vidurkis Absoliutus 

pokytis, % 

Bendras 1013,9 2117,6 1612,5 108,9 100,0 100,0 100,0 0,00 

Alytaus 883,6 1828,9 1391,8 107,0 87,1 86,4 86,1 -0,78 

Kauno 943,8 2032,6 1537,2 115,4 93,1 96,0 94,9 2,90 

Klaipėdos 989,1 2115,2 1608,2 113,9 97,6 99,9 99,4 2,34 

Marijampolės 819,4 1781,7 1310,9 117,4 80,8 84,1 80,9 3,32 

Panevėžio 908,4 1847,3 1397,2 103,4 89,6 87,2 86,8 -2,36 

Šiaulių 817,3 1827,0 1360,0 123,5 80,6 86,3 83,8 5,67 

Tauragės 765,5 1721,5 1248,8 124,9 75,5 81,3 76,8 5,80 

Telšių 984,1 1927,7 1531,1 95,9 97,1 91,0 95,7 -6,03 

Utenos 1066,1 1867,7 1509,1 75,2 105,1 88,2 95,0 -16,95 

Vilniaus 1177,5 1867,7 1800,4 58,6 116,1 88,2 112,7 -27,94 

Šaltinis: sudaryta autorių naudojant Statistikos departamento duomenis 

Mažiausias vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis buvo mokamas Tauragės (1 248,80 Lt) 

apskrities gyventojams, nors vidutinis metinis šio rodiklio pokytis buvo didesnis nei du kartus. Tauragės 

apskrities vidutinis darbo užmokestis tesiekė tik 76,80 proc. bendro šalies darbo užmokesčio. Šioje 

apskrityje tiriamuoju laikotarpiu stebėtas aukštas užimtumo lygis žemės ūkyje, nors šis sektorius sukuria 

tik nedidelę BVP dalį. Galima daryti prielaidą, jog rodiklio pokyčius sąlygojo žema vidaus paklausa, 

mažas kapitalo kaupimo lygis bei žemas gyventojų verslumas, o tai ir turėjo įtakos fiksuoti mažiausią 

darbo užmokestį Tauragės apskrityje tarp visų šalies apskričių. 

Galima pagrįstai teigti, kad darbo užmokesčio skirtumus tarp apskričių lemia geografinė padėtis, 

verslo objektų skaičius, darbo jėgos konkurencingumas. Vilniaus, Klaipėdos, Utenos ir Telšių apskrityse 

mokamas didžiausias darbo užmokestis, nes juose susikoncentravę daugiausia aukštos kvalifikacijos 

darbuotojų, taip pat dėl specifinio verslo ir gamybos objektų: buvusi atominė elektrinė (Utenos apskritis), 

naftos perdirbimo gamykla (Telšių apskritis), jūrų uostas (Klaipėdos apskritis). Mažiausias pajamas gauna 

tų apskričių darbuotojai (Marijampolės, Tauragės), kuriose veikia nedaug didelių įmonių, o darbo jėga yra 

mažai konkurencinga, t. y. žemos kvalifikacijos (Swedbank: darbo..., 2011). 

Analizuojant 2002–2011 m. laikotarpiu išmokėtą darbuotojų darbo užmokestį nustatyta, kad 

minimalų mėnesinį darbo užmokestį ir mažiau (vidutiniškai apie 17,44 proc.) gavo visą darbo dieną dirbę 

darbuotojai, minimalų ir mažesnį darbo užmokestį gavo ne visą darbo laiką dirbę asmenys (75,46 proc.) ir 

tik 9,41 proc. visą darbo dieną dirbusiųjų gavo minimalų darbo užmokestį. Įvertinus darbuotojų 

pasiskirstymą pagal sektorius nustatyta, kad valstybiniame sektoriuje minimalus ir mažesnis darbo 

užmokestis buvo išmokėtas tik apie 11,09 proc. darbuotojų, o privačiame – apie 21,81 proc. 

Valstybiniame sektoriuje darbuotojų skaičius, kuriems buvo išmokėtas minimalus darbo užmokestis, 

išaugo 1,34 proc., o privačiame sumažėjo 0,69 proc. (žr. 2 lentelę)  
2 lentelė. Darbuotojų pasiskirstymas pagal DU dydį 2002–2011 m. 

  2002 2011 Vidurkis Absoliutus pokytis, % 

Iš viso darbuotojų 100,00 100,00 100,00 0,00 

Minimalus DU ir mažiau 18,69 20,80 17,44 2,11 

   801–1 000 Lt 11,38 9,80 10,70 -1,58 

1 001–1 200 Lt 9,30 10,00 9,34 0,70 

1 201–1 500 Lt 11,23 10,10 11,12 -1,13 

1 501–2 000 Lt 9,45 14,20 13,44 4,75 

2 001–3 500 Lt 6,94 24,90 18,18 17,96 

3 501–5 500 Lt 1,60 7,50 5,10 5,90 

5501 Lt ir daugiau 0,67 2,80 2,03 2,13 

Valstybės sektoriaus darbuotojai 

Minimalus DU ir mažiau 9,96 11,30 11,09 1,34 

Privataus sektoriaus darbuotojai 

Minimalus DU ir mažiau 26,59 25,90 21,81 -0,69 

Šaltinis: sudaryta autorių naudojant Statistikos departamento duomenis 
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Analizuojant darbo užmokesčio rodiklius nustatyta, kad valstybiniame sektoriuje sumažėjo 

darbuotojų, kuriems buvo išmokėtas 801–1000 Lt darbo užmokestis (5,05 proc. dirbančiųjų), 1001–

1200 Lt (4,13 proc. dirbančiųjų) bei 1201–1500 Lt darbo užmokestis (5,63 proc. dirbančiųjų). Ženkliai 

išaugo darbuotojų skaičius (29,65 proc.), kuriems buvo išmokėtas 2001–3500 Lt darbo užmokestis (žr. 

3 lentelę). 
 

3 lentelė. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pagal ekonomines veiklos sritis 2002 -2011 m. 

 Ekonominės veiklos 2002 2011 Vidurkis Absoliutus 

pokytis, % 

Bendra 1 014,0 2 117,6 1 612,4 108,8 

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 764,0 1731,6 1 272,5 126,6 

Pramonė 1 382,0 2 484,2 2 005,7 79,8 

Apdirbamoji gamyba 982,0 2 087,4 1 537,1 112,6 

Statyba 933,0 1 846,1 1 601,0 97,9 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, 

apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 

816,3 1 720,4 1 293,8 110,8 

Informacija ir ryšiai 1 673,0 3 351,1 2 367,0 100,3 

Finansinė ir draudimo veikla 2 420,0 3 959,6 3 291,3 63,6 

Nekilnojamojo turto operacijos 1 157,0 1 961,7 1 623,4 69,5 

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla,  

administracinė ir aptarnavimo veikla 

1 185,0 2 746,1 1 993,8 131,7 

Viešasis valdymas ir gynyba, švietimas, žmonių sveikatos 

priežiūra ir socialinis darbas 

1 145,7 2 283,7 1 791,2 99,3 

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio 

reikmenų remontas ir kitos paslaugos 

712,0 1 716,5 1 234,7 141,1 

Šaltinis: sudaryta autorių naudojant Statistikos departamento duomenis 

Analizuojamu laikotarpiu didžiausias vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis buvo išmokėtas 

finansinės ir draudimo veiklos darbuotojams (3 291,31 Lt). Šios ekonominės veiklos darbo užmokestis 

labiausiai viršijo šalies bendrą vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį (108,93 proc.). Vienas didžiausių 

darbo užmokesčių buvo išmokėtas ir informacijos bei ryšių veiklos darbuotojams (2 367,01 Lt) bei 

pramonės darbuotojams (2 005,68 Lt). Šių sektorių darbo užmokesčio dydį nulėmė sparti veiklos plėtra 

bei aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikis. Veikiančių ūkio subjektų skaičius informacijos ir ryšių 

veikloje per 2006–2011 m. laikotarpį išaugo 54 proc., finansinėje ir draudimo veikloje ūkio subjektų 

skaičius išaugo 39,28 proc. 

Darbo užmokestis analizuojamu laikotarpiu sparčiausiai didėjo meninėje, pramoginėje ir poilsio 

organizavimo veikloje, namų ūkio reikmenų remonto ir kitų paslaugų veikloje (141,08 proc., vidutiniškai 

kasmet po 10,27 proc.), nors šios veiklos darbuotojams teko mažiausias darbo užmokestis (1 234,65 Lt). 

Spartų darbo užmokesčio augimą lėmė didėjantis bendras šalies darbo užmokestis bei minimalaus darbo 

užmokesčio augimas. Šios veiklos darbo užmokestis tesiekė 75,39 proc. bendro šalies darbo užmokesčio 

lygio. Vienas mažiausių darbo užmokesčių fiksuotas žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veiklos 

srityje (1 272,45 Lt).  

Analizuojamu laikotarpiu šios veiklos darbo užmokestis išaugo 126,65 proc., vidutiniškai kasmet 

po 9,52 proc. Mažiausio darbo užmokesčio susidarymą galima iš dalies paaiškinti žemos kvalifikacijos 

darbuotojų poreikiu žemės ūkyje bei vyraujančiu sezoniniu darbu. Sezono metu asmenys įdarbinami 

laikinai, nėra poreikio kelti darbo užmokesčio siekiant juos išlaikyti. Darbo užmokestis didinamas 

atsižvelgiant tik į šalies bendrą ir minimalaus darbo užmokesčio lygį.  

Taikant klasterinę analizę šiame darbe nustatytas ekonominių veiklų panašumas pagal darbo 

užmokesčio rodiklius, jos suskirstytos į klasterius. Kaip išskirtis pašalinta finansinė ir draudimo veikla dėl 

daugiau nei du kartus didesnio darbo užmokesčio rodiklio nei kitose veiklose. Vertinant klasterinės 

analizės rezultatus galima teigti, kad 10 ekonominių veiklų yra laikomos vienu dideliu klasteriu, kurį 

sudaro mažesni klasteriai.  

4 lentelėje pateikta 2002 ir 2011 m. ekonominių veiklų klasterizacija pagal vidutinį mėnesinį bruto 

darbo užmokestį. 
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4 lentelė. Darbo užmokesčio klasterizacija pagal ekonomines veiklas 

2002 m. 

 

 

 
 

2011 m. 

 

 

 
 

Šaltinis: sudaryta autorių naudojant Statistikos departamento duomenis 

2002 m. Lietuvoje galima išskirti šių ekonominių veiklų klasterius pagal vidutinį mėnesinį bruto 

darbo užmokestį: 

1. Klasteris: žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės veikla, didmeninė ir mažmeninė 

prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla, meninės, pramoginės ir poilsio 

organizavimo, namų ūkio reikmenų remonto ir kitų paslaugų ekonominė veikla sudarė mažiausio darbo 

užmokesčio klasterio grupę. Darbo užmokestis joje svyravo nuo 712 Lt iki 816 Lt. 

2. Klasteris: apdirbamosios gamybos ir statybos ekonominės veiklos darbo užmokestis 

sudarė antrą darbo užmokesčio lygį (svyravo nuo 933 Lt iki 982 Lt). 

3. Klasteris: nekilnojamo turto operacijų veikla, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, 

administracinė ir aptarnavimo veikla, viešojo valdymo, gynybos, švietimo, žmonių sveikatos priežiūros ir 

socialinio darbo ekonominės veiklos darbo užmokestis svyravo nuo 1 145 Lt iki 1 185 Lt (trečias lygis). 

4. Klasteris: pramonės ekonominė veikla sudarė atskirą klasterį, kurio darbo užmokestis 

siekė 1 382 Lt (ketvirtas lygis). 

5. Klasteris: informacijos ir ryšių ekonominė veikla sudarė atskirą klasterį, nes 

analizuojamais metais susidarė didžiausias darbo užmokestis – 1 673 Lt (penktas lygis). 

Taikant trijų klasterių modelį, į vieną klasterį sujungiami ankstesnio etapo pirmas ir antras 

klasteriai, kurių darbo užmokestis šiame tyrimo etape svyravo nuo 1 145 Lt iki 1 382 Lt, bei trečias ir 

ketvirtas klasteriai, kurių darbo užmokestis svyravo nuo 712 Lt iki 982 Lt. Penktasis klasteris liko 

atskiras. Analizuojant dviejų klasterių modelį į pirmą klasterį pateko visi klasteriai (darbo užmokesčio 

svyravimai nuo 712 Lt iki 1 382 Lt), išskyrus penktąjį klasterį, kuris išliko atskiras (darbo užmokestis 

siekė 1 673 Lt). Paskutiniame etape (vieno klasterio modelyje) visos ekonominės veiklos sujungtos į 

vieną klasterį. 

2011 m. Lietuvoje buvo išskirtos šios ekonominių veiklų grupės pagal vidutinį mėnesinį bruto 

darbo užmokestį: 

1. Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės veiklos, didmeninės ir mažmeninės 

prekybos, transporto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos, meninės, pramoginės ir poilsio 

organizavimo, namų ūkio reikmenų remonto ir kitų paslaugų veiklos, statybos bei nekilnojamojo turto 

operacijų ekonominės veiklos analizuojamais metais darbo užmokestis svyravo nuo 1 716 Lt iki 1 961,70 

Lt (mažiausio darbo užmokesčio grupė). 

2. Apdirbamoji gamybos veikla, viešojo valdymo, gynybos, švietimo, žmonių sveikatos 

ir socialinio darbo ekonominė veikla sudarė atskirą klasterį, kurio darbo užmokestis svyravo nuo 

2 087,40 Lt iki 2 283,7 Lt (antras lygis). 

3. Pramonės veikla ir profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir 

aptarnavimo ekonominė veikla, kuriose darbo užmokestis svyravo nuo 2 484,20 Lt iki 2 746,10 Lt 

(trečias lygis). 
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4. Informacijos ir ryšių ekonominė veikla sudarė atskirą klasterį, nes analizuojamais 

metais susidarė didžiausias darbo užmokestis – 3 351 Lt. 

Taikant dviejų klasterių modelį, į vieną klasterį buvo sujungiami ankstesnio etapo pirmas ir antras 

klasteriai, kurių darbo užmokestis šiame tyrimo etape svyravo nuo 1 716 Lt iki 2 283,70 Lt, bei trečias ir 

ketvirtas klasteriai, kurių darbo užmokestis svyravo jau nuo 2 484,20 Lt iki 3 351 Lt. Paskutiniame etape 

(vieno klasterio modelyje) visos ekonominės veiklos sujungtos į vieną klasterį. 

Vertinant 2002 m. ir 2011 m. klasterinės analizės duomenis galima teigti, kad abiem atvejais 

išskirtinis buvo Informacijos ir ryšių ekonominės veiklos darbo užmokestis. Šiame sektoriuje didžiausias 

darbo užmokestis susidarė dėl sparčios plėtros bei aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikio. Veikiančių 

ūkio subjektų skaičius informacijos ir ryšių veikloje per 2002–2011 m. išaugo 54 proc. Ekonominių 

veiklų pasiskirstymas tarp klasterių analizuojamu laikotarpiu mažai kito. 2002 m. ir 2011 m. žemės ūkio, 

miškininkystės, žuvininkystės veikla, didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto, apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugų veikla, meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo, namų ūkio reikmenų remonto ir 

kitų paslaugų ekonominė veikla sudarė mažiausio darbo užmokesčio grupę, informacijos ir ryšių veikla – 

didžiausio darbo užmokesčio grupę. Tik nekilnojamojo turto operacijų ekonominė veikla tapo aukštesnio 

darbo užmokesčio klasterio nare. 

Vertinant moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį galima teigti, kad didžiausias šio rodiklio 

atotrūkis nustatytas apdirbamojoje gamyboje (30,38 proc.), informacijos ir ryšių veikloje (26,82 proc.), 

didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, transportavime, apgyvendinimo ir maitinimo veikloje 

(25,22 proc.). Šių veiklų darbo vietose vyravo darbuotojai vyrai. Mažiausias atotrūkis nustatytas 

tradiciškai „moteriškose“ veiklose, t. y. švietimo srityje (-0,42 proc.). Taip pat mažas atotrūkis nustatytas 

viešojo valdymo ir gynybos, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje (7 proc.). Šių veiklų 

darbo vietose vyravo darbuotojos moterys (pavyzdžiui, švietimo srityje vyrai darbuotojai tesudarė 

22 proc.). Pastebėta tendencija, kad veiklose, kuriose dirba žymiai daugiau vyrų nei moterų, susidaro 

didesnis darbo užmokesčio atotrūkis, t. y. mokamas didesnis darbo užmokestis vyrams. 

Netolygus vyrų ir moterų darbo jėgos pasiskirstymas ūkio šakose ir pagal užimamas pareigas lemia 

darbo užmokesčio diferenciaciją tarp lyčių. Nors moterų užimtumas didėja, tačiau jis toliau auga tose 

veiklose, kuriose ir anksčiau dominavo moterys, o šakose, kuriose dominuoja moterys, darbo užmokesčiai 

vidutiniškai mažesni. Visa tai lemia stereotipinis darbų skirstymas į vyriškus ir moteriškus, be to, tai 

tampa kliūtimi moterims siekti karjeros ir įsidarbinti (Grybaitė, 2006). 

Bruto darbo užmokestis pagal darbuotojų lytį pateiktas 3 paveiksle. 
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3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pagal lytį 2002–2011 m. 

Šaltinis: sudaryta autorių naudojant Statistikos departamento duomenis 

 

Vertinant darbo užmokesčio diferenciaciją nustatyta, kad vyrams mokamas didesnis vidutinis 

mėnesinis bruto darbo užmokestis nei moterims tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuje. 

Analizuojamu laikotarpiu vidutinis vyrų (1 845,92 Lt) bruto darbo užmokestis 20,94 proc. didesnis nei 

moterų (1 526,25 Lt). Privačiame sektoriuje vyrų darbo užmokestis (1 768,01 Lt) 22,92 proc. didesnis nei 

moterų darbo užmokestis (1 438,32 Lt), o valstybiniame sektoriuje vyrų darbo užmokestis (2 028,63 Lt.) 

25,29 proc. didesnis nei moterų (1 619,10 Lt.). Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai byloja apie iki 

šiol egzistuojančią lyčių diskriminaciją ir nelygybę darbo rinkoje. 
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Vertinant 3 paveikslo rodiklius galima teigti, kad 2002–2011 m. laikotarpiu vyrų vidutinis 

mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo 76,89 proc., o moterų – 88,55 proc. Vyrų ir moterų darbo 

užmokestis labiausiai išaugo valstybiniame sektoriuje. Vidutinis atotrūkis analizuojamu laikotarpiu siekė 

apie 17,52 proc. Analizuojamu laikotarpiu darbo užmokesčio skirtumas tarp lyčių mažėjo. 2011 m. 

palyginus su 2002 m. moterų darbo užmokesčio atotrūkis nuo vyrų darbo užmokesčio sumažėjo nuo 

18,82 proc. iki 13,47 proc. Lyginant 2010 m. ir 2008 m. stebima, kad vyrų darbo užmokestis sumažėjo 

10,90 proc., o moterų – 6,00 proc. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis vertinant pagal amžių 

pateikiamas 5 lentelėje. 

 
5 lentelė. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal amžių 2006-2011 m. 

 Amžius 2006 2011 Vidurkis Absoliutus 

pokytis, % 

Iš viso 17,10 11,90 17,18 - 5,20 

Iki 25 m. 15,80 5,80 11,52 - 10,00 

25–34 18,70 9,70 15,07 - 9,00 

35–44 18,50 16,60 19,20 - 1,90 

45–54 17,70 13,10 16,85 - 4,60 

55–64 16,10 8,90 13,65 - 7,20 

65 m. ir vyresni 13,00 4,20  9,50 - 8,80 

Šaltinis: sudaryta autorių naudojant Statistikos departamento duomenis 

Vertinant moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį pagal amžių galima teigti, kad didžiausias 

atotrūkis nustatytas 35–44 metų amžiaus grupėje (19,20 proc.) bei 45–54 metų (16,85 proc.) grupėse. 

Asmens produktyviausiame laikotarpyje, kuomet darbuotojai realizuoja savo siekius ir gebėjimus, 

stebimas didžiausias atotrūkis tarp lyčių. Analizuojamu laikotarpiu didžiausią darbo jėgos dalį sudarė 

vyrai ir moterys, kurie patenka į 25–49 metų amžiaus grupę, nors vertinant užimtumo rodiklius pastebėta, 

kad 30–49 metų grupėse moterų užimtumo lygis (80,62 proc.) viršija vyrų (79,85 proc.). Mažiausias 

atotrūkis nustatytas tarp 65 metų ir vyresnių darbuotojų (9,50 proc.), kuomet gyventojai traukiasi iš darbo 

rinkos dėl pensinio amžiaus. Vertinant visas amžiaus grupes nustatyta, kad lyčių atotrūkis tiriamuoju 

laikotarpiu mažėjo sparčiausiai iki 25 metų amžiaus grupėje (10 proc.) bei 25–34 metų amžiaus grupėje 

(9 proc.). 

 

Išvados 

1. Mokslinės literatūros studijavimas parodė, kad tinkamo darbo užmokesčio dydžio 

nustatymas yra gana sudėtingas uždavinys. Nors darbo užmokestis turi būti teisingas lyginant jį su kitų 

organizacijų bei tos pačios organizacijos darbuotojų darbo užmokesčiu, tačiau pastarasis turi būti 

diferencijuojamas atsižvelgiant į skirtingas profesijas, pareigas ir darbus.  

2. Darbo rinkoje darbo užmokesčio diferenciacija pirmiausiai susiformuoja regioniniu 

lygmeniu: valstybės, apskričių ir miestas ir kaimas aspektu. Regioninius skirtumus lemia regiono 

ekonominis išsivystymas ir plėtra, darbo rinkos sąlygos, teisiniai aktai, profesinių sąjungų veikla, 

minimalaus darbo užmokesčio dydis. Skirtingose šalies ūkio šakose (ekonominėse veiklose, sektoriuose, 

įmonėse) taip pat egzistuoja darbo užmokesčio diferenciacija, kurią lemia atskirų verslo šakų 

pelningumas bei našumas.  

3. Tyrimo rezultatai parodė, kad 2002–2011 m. laikotarpiu šalies vidutinis mėnesinis bruto 

(1 759,80 Lt) ir neto (1 216,54 Lt) darbo užmokestis išaugo daugiau nei du kartus. Tai lėmė iki 800 Lt 

padidintas minimalus darbo užmokestis, išryškėjęs pajamų legalizavimo efektas. Tiriamuoju laikotarpiu 

atotrūkis tarp neto ir bruto darbo užmokesčio mažėjo, t. y. sumažėjo nuo 28,16 proc. iki 22,23 proc. Šiuos 

pokyčius lėmė kintantys mokesčių tarifai (mokami darbuotojo).  

4. Analizuojamu laikotarpiu valstybės sektoriaus darbo užmokestis buvo didesnis (apie 

32 proc.) už privataus sektoriaus darbo užmokestį. Daroma prielaida, jog šiuos pokyčius sąlygojo šešėlinė 

ekonominė veikla (privačiame sektoriuje lengviau nuslėpti tikrąsias pajamas).  

5. Nustatyta, kad Vilniaus apskrities vidutinis bruto darbo užmokestis labiausiai viršijo šalies 

bendrą vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį (12 proc.), nes šioje apskrityje yra susikoncentravę 

daugiausiai aukštos kvalifikacijos darbuotojų, verslo objektų bei tiesioginių užsienio investicijų. Vidutinis 

vyrų bruto darbo užmokestis 17 proc. didesnis nei moterų darbo užmokestis dėl netolygaus vyrų ir moterų 

darbo jėgos pasiskirstymo ūkio šakose ir pagal užimamas pareigas.  
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6. Tyrimo rezultatai parodė, jog minimalų darbo užmokestį gauna net 75,46 proc. dirbančių ne 

visą darbo laiką ir 9,41 proc. dirbančių visą darbo dieną darbuotojų. Galima teigti, kad asmenys, 

siekiantys dirbti ne visą darbo laiką, dažniau sutinka dirbti už minimalų ar mažesnį darbo užmokestį. 

7. Vertinant klasterinės analizės rezultatus tiriant 2002 m. ir 2011 m. laikotarpio darbo 

užmokesčio rodiklius galima teigti, kad išsiskyrė informacijos ir ryšių ekonominės veiklos darbo 

užmokestis. Šiame sektoriuje didžiausias darbo užmokestis susidarė dėl sparčios veiklos plėtros bei dėl 

aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikio. Ekonominių veiklų pasiskirstymas tarp klasterių analizuojamu 

laikotarpiu mažai kito. 2002 m. ir 2011 m. laikotarpiu žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės veikla, 

viešojo valdymo, gynybos, švietimo, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikla, didmeninė ir 

mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo, maitinimo paslaugų veikla sudarė mažiausio darbo 

užmokesčio grupę. Informacijos ir ryšių veikla sudarė didžiausio darbo užmokesčio grupę. Tik 

nekilnojamojo turto operacijų ekonominė veikla tapo aukštesnio darbo užmokesčio klasterio nare.  
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WAGE DIFFERENTIATION IN LITHUANIAN LABOUR MARKET 

 

Summary 

 

The paper deals with wage differentiation and its factors. Having assessed that wages should be fair in 

comparison with other organizations and within the staff of the same organization, it is claimed that wages must be 

differentiated, because they cannot be equally paid for different jobs, occupations, responsibilities and for different 

works.  

The research problem: the wage should be differentiated considering the work nature, work conditions, 

occupation, and responsibility, thus increasing motivation and compensating the risk at work. Wage differentiation 

in the different regions, economic areas and sectors causes economic growth problems and unsustainable regional 

development. Wage differentiation cannot be discriminatory, i.e. wages shall not be differentiated by gender, age, 

race and nationality. Seeking for a higher standard of living in a society it is necessary to define the causes 

influencing the wage gap in order to achieve the sustainable income growth.  The research problem is formulated in 

the following questions: What factors have the greatest impact on wage differentiation in Lithuanian labour market? 

Which economic activity sectors showed the highest wage differentiation?  

The research aim: to analyse and assess wage differentiation in Lithuania. 

The research goals:  

1. To define the concept of wage differentiation and identify factors influencing it. 

2. To analyse and assess wage differentiation. 

The research methods include a scientific literature review and mathematical statistics methods. 

Considering the fact that wages are included into the costs of labour and their influence directly the 

consumption of goods and services, in other words, wages are a reward for the performed work, therefore it is 

reasonably claimed that every person has the right to choose the right job and to receive a salary seeking to cover his 

living expenses. Wages must ensure the employee’s social prestige, based on his/her qualification, and to encourage 

employees’ motivation and stability. However, due to economic, financial, political and social reasons the wage 

differentiation can take the form of regional, sectoral, professional or other nature. Regional inequalities are 

determined by different economic development, labour market conditions, legislation, trade union activities, and the 

established defined minimum wage rate.  Different sectors (economic activities, companies) also have the wage 

differentiation, which is determined by  profitability and productivity in particular business areas.  

The research results showed that in the period from 2002 to 2011 the average monthly gross (1759.80 Lt) and 

net salary (1216.54 Lt) increased more than twice. It was determined by the increased minimum salary up to 800 Lt 

and the effect of revenue legalisation. The gap between the gross and the net wages decreased, i.e. it decreased from 

28.16 per cent up to 22.23 per cent. These changes were determined by changing tax rates (which are paid by an 

employee). During the researched period, wages in state sector were 32 per cent higher than wages in private sector 

due to the informal economic activities, because it is easier to hide true income in private sector. The average gross 

wages in Vilnius County exceeded the most the general gross wages in the country (12 per cent), because this region 

involves the most qualified employees, business objects and direct foreign investments. It was estimated that the 

average gross wage paid to men 17 per cent exceeded the average gross wage paid to women because of the unequal 

men and women labour force dispersion in different economic sectors and positions. Even 75.46 per cent of part-

time workers and 9.41 per cent of full-time workers receive minimum wages. Having assessed the cluster analysis 

data, it was estimated that during the analysed period the lowest wages were paid in forestry, agriculture, fishery 

activities, public administration, defence, education, health care and social work activities, wholesale and retail 
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trade, transport, accommodation, nutrition sectors. People working in the area of information and communication 

activities received the highest wages.  

Key words: wage, wage differentiation, discrimination, wage gap.  
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ŽMOGIŠKOJO KAPITALO VEIKSNIAI AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE: 

STUDENTŲ POŽIŪRIS 

 
Jadvyga Čiburienė 

Kauno technologijos universitetas 

Jūratė Guščinskienė 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 

 

 
Anotacija. Šalies vystymosi globalizacijos sąlygomis strateginių tikslų įgyvendinimas labai priklauso nuo 

visuomenės, ypač jaunimo, žmogiškojo kapitalo, kurį lemia išsilavinimo lygis ir išugdytas bendradarbiavimas, 

paremtas kūrybingumu, atvirumu ir atsakingumu. Straipsnio tikslas – apibendrinti žmogiškojo kapitalo sampratą ir 

reikšmę aukštojoje mokykloje bei išanalizuoti studentų požiūrį į žmogiškojo kapitalo elementus (išsilavinimą, 

kultūrą ir sveikatą) ir jų plėtojimo veiksnius aukštojoje mokykloje. 

Pagrindiniai žodžiai: žmogiškasis kapitalas, aukštoji mokykla, studentų požiūris. 

 

Įvadas 

Temos aktualumas. Pasaulinė praktika rodo, kad sėkmingiausiai vystosi tos šalys, kuriose 

sparčiausiai plečiasi mokslo techninė ir eksperimentinė plėtra (toliau MTEP). MTEP grįsta ekonomika 

yra daugelio pasaulio valstybių ekonomikos, tarp jų ir Lietuvos, vystymosi veiksnys, kuris glaudžiai 

susijęs su žmogiškuoju ir socialiniu kapitalu.  

Lietuvos ekonominė sistema, plėtodama XXI a. Europos socialinio rinkos ūkio modelį, savo 

strategijoje akcentuoja žinių visuomenės, saugios visuomenės ir konkurencingos ekonomikos svarbą. 

Globalizacijos sąlygomis šalies vystymosi strateginių tikslų įgyvendinimas ženkliai priklauso nuo 

visuomenės, ypač jaunimo, žmogiškojo kapitalo, kurį lemia išsilavinimo lygis, iš(si)ugdytos 

kompetencijos ir išugdytas bendradarbiavimas, paremtas kūrybingumu, atvirumu ir atsakingumu. 

Žmogiškojo kapitalo būsena ir jos kitimo tendencijos lemia pridedamosios vertės kūrimo kitimo 

tendencijas, inovacijų diegimą, įsidarbinimo galimybes, pajamų lygį, verslumą ir pan. Problemos 

sprendimas reikalauja gerinti švietimo, šiuo atveju aukštojo mokslo sistemos, veiklos rezultatus ir 

sudaryti palankesnes sąlygas jaunimui patekti į darbo rinką. Šiuo požiūriu aukštojo mokslo sistema turi 

atitikti visuomenės vystymosi kryptį ir padėti spręsti problemas, iškylančias šalies ūkio raidai. 

Dabar pasaulinėje ekonomikoje vykstantys pokyčiai: menkstantys ištekliai, visuomenės senėjimas, 

Europos Sąjungos (ES) strategijoje išryškino tris prioritetus (Europos komisijos komunikatas. 2020 m..., 

2010, p. 5): pažangaus augimo (žiniomis ir inovacijomis grįstas ūkis), tvaraus augimo (taupiau išteklius 

naudojančio, ekologiškesnio, konkurencingesnio ūkio) ir integracinio augimo (užimtumą didinančios 

ekonomikos). Visi prioritetai tiesiogiai susiję su ekonominės sistemos žmogiškuoju veiksniu.  

Šių prioritetų taikymas visose visuomenės veiklos srityse sudaro palankias prielaidas 

subalansuotam, darniam visuomenės vystymuisi. Tai pasakytina ir apie aukštojo mokslo sritį, ypač 

specialistų rengimo aspektu, nes neapgalvotas, visuomenės poreikių neatitinkantis jų skaičiaus 

„auginimas“ kelia problemų tiek darbo rinkoje, tiek pačių žmonių gyvenime. Aukštoji mokykla, 

vykdydama savo tiesiogines ir netiesiogines funkcijas, ugdo įvairias būsimų specialistų kompetencijas 

(profesinę, socialinę, bendrakultūrinę, komunikacinę, efektyvios veiklos, informacijos valdymo ir 

pokyčių valdymo) ir plėtoja žmogiškąjį kapitalą. 

Mokslinę problemą nusako tokie klausimai: kaip žmogiškasis kapitalas gali paveikti specialistų 

ugdymą aukštojoje mokykloje, kokie yra svarbiausieji jo kitimą lemiantys veiksniai? Kaip gali būti 

plėtojamas žmogiškasis kapitalas aukštojoje mokykloje siekiant išugdyti kompetentingus specialistus, 

gebančius kurti, veikti savarankiškai ir atsakingai? 

Tyrimo objektas – žmogiškojo kapitalo veiksniai aukštojoje mokykloje. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti žmogiškojo kapitalo veiksnius aukštojoje mokykloje. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir statistinių dokumentų analizė, anketinė studentų 

apklausa, empirinio tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. 

 

Žmogiškasis kapitalas: samprata, reikšmė ir veiksniai aukštojoje mokykloje 
Šiuolaikiniai tyrinėtojai dažniausiai išskiria tris kapitalo tipus (Pruskus, 2005, p. 49): fizinį (tai 

realus konkretus turtas, pvz., gamyklos, pastatai ir pan.), žmogiškąjį (suprantamą kaip individo gebėjimų 

realizavimą gaminant, kuriant fizinį kapitalą) ir natūralųjį (tai neatgaminami natūralios gamtos šaltiniai, 
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kurie turi įtakos ekologiniams procesams ir juos valdo). V. Pruskus (Pruskus, 2005, p. 49) skiria dar vieną 

kapitalo tipą – kultūrinį kapitalą, kurį jis apibūdina kaip turtą, kuris padeda kurti tiek kultūrines, tiek 

ekonomines vertybes. Šiame straipsnyje analizuojamas tik vienas kapitalo tipas – žmogiškasis kapitalas. 

Žmogiškasis kapitalas yra vertingiausias šiuolaikinės visuomenės resursas, net svarbesnis už 

gamtos turtus arba žmonių sukauptą materialinį turtą. Žmogiškojo kapitalo pagrindas – išsimokslinimas ir 

išsilavinimas, kurie įžengus į XXI amžių tampa reikšmingais ekonominio ir socialinio vystymosi 

veiksniais. Žmogiškasis kapitalas mokslinėje literatūroje nagrinėjamas įvairiais aspektais. Žmogiškasis 

kapitalas, kaip gamybos įgūdžiai, žinios, gebėjimai, t. y. savybės, kurias įgyja žmogus ir kurios gali būti 

papildomos naujomis investicijomis, įvairiais aspektais plačiai nagrinėjamas šiuolaikinių ekonomistų, 

pvz., P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus (2000), P. Krugman, R. Wells (2006), D. Miles, A. Scott, 

F. Breedon (2012) ir kt. T. Schultz (1998) atkreipė dėmesį į žmogiškojo kapitalo, kaip nacionalinio turto, 

elementą. D. Miles, A. Scott ir F. Breedon (2001) teigia, kad žmogiškasis kapitalas – tai kvalifikacija ir 

žinios, įgytos individų ir visuomenės. Tuo tarpu P. A. Samuelson, W. D.Nordhaus (2000) teigia, kad 

žmogiškasis kapitalas – tai naudingos ir vertingos patirties ir žinių atsarga, žmonių sukaupta mokymosi ir 

kvalifikacijos kėlimo procese. T. Schiller (2008) ir A. Merwe (2010), aukštojo mokslo problemų 

tyrinėtojai, analizavo žmogiškąjį kapitalą aukštojoje mokykloje. Žmogiškojo kapitalo tyrimo 

metodologijos aspektus tiria B. Zamora (2007). Žmogiškojo kapitalo esmės, veikiančių veiksnių, poveikio 

ekonomikos vystymuisi klausimai domina ir tyrėjus Lietuvoje. Šiuos klausimus nagrinėja 

J. Bagdanavičiaus (2002), Z. Atkočiūnienė (2008), I. Pikturnaitė (2009), R. Česynienė, A. Stankevičienė 

(2011), V. Gižienė, Ž. Simanavičienė (2012) ir kt. autoriai. 

Taigi, žmogiškasis kapitalas yra geras investavimo objektas. J. Bagdanavičiaus (2002) nuomone, 

žmogiškasis kapitalas – tai investicijos į švietimo, profesinio parengimo, sveikatos apsaugos ir mokslinių-

tiriamųjų bei konstravimo darbų žmogiškuosius išteklius. Žmogiškojo kapitalo fenomenas į visumą 

sujungia žmogiškąjį kapitalą, kaip išteklių, ir žmogiškąjį kapitalą, kaip sistemą, kurioje vyksta kaupimas. 

Šio kapitalo efektyvumas pagal laiko trukmę gali būti trumpalaikis (pvz., informacijos paieška studijų 

proceso metu) ir ilgalaikis (pvz., žinių, gebėjimų ir kompetencijų įgijimas studijų metais aukštojoje 

mokykloje). 

Šiame straipsnyje remiamasi I. B. Iljinskij (1996) žmogiškojo kapitalo samprata ir jo išskirtais 

pagrindiniais žmogiškojo kapitalo elementais: išsilavinimu, kultūros kapitalu ir sveikata. 

 

Aukštojo mokslo reikšmė žmogiškojo kapitalo vystymuisi 

Nagrinėjant žmogiškojo kapitalo teoriją matyti, kad švietimas, kaip asmens gebėjimų (kokybės) 

gerinimo būdas, suteikiantis individui daugiau gebėjimų ir galimybių efektyviai saviraiškai, turi labai 

didelę reikšmę vertinant žmogų ne vien kaip atskirą socialinį vienetą, bet kaip vieną iš pagrindinių 

veiksnių šalies ekonominio potencialo vystyme ir maksimaliame jo realizavime. Lėšos, skiriamos 

aukštajam mokslui, turi būti tikslingai ir optimaliai paskirstomos bei gerai administruojamos. Lėšų, kaip 

investavimo į kvalifikacijos kėlimą, kompetencijų įgijimą, žinių tobulinimą, naujų technologijų 

įsisavinimą, kryptis turi savo specifiką ir išskirtinumą, mokslinėje literatūroje (Bagdanavičius, 2002, 

p. 18–28) apibrėžiamą keliais bruožais. 

Pirma, šios investicijos yra mažiau rizikingos ir turi mažiau netikrumo, nes investuojama į tam 

tikrą siaurą sritį turint aiškų tikslą ir žinant, kad tai duos apčiuopiamos naudos. 

Antra, šios investicijos duoda greitą grįžtamąją naudą, nes įgytos žinios iškart įtraukiamos į 

„apyvartą“, t. y. iškart naudojamos profesinėje veikloje. 

Trečia, šis investavimas nėra apribotas laiko ir gali trukti visą darbingą amžių. Kadangi šiuo metu 

ypač sparčiai vystosi naujos technologijos, taikomi nauji darbo metodai, o anksčiau įgytos žinios sparčiai 

sensta ir praranda savo vertę, ši investavimo į žmogiškąjį kapitalą kryptis tampa nepaprastai svarbi. 
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1 pav. Studentų skaičius, tenkantis 1000-čiui gyventojų, 2000-2010 m. laikotarpiu 

Šaltinis: Lietuvos švietimas skaičiais... , 2012, p. 10 

 

Kaip matyti 1 pav., didžiausias studentų skaičius (63 studentai), tenkantis 1000-čiui gyventojų 

2000–2010 m. laikotarpiu, buvo 2008. Dabartiniu laikotarpiu šio rodiklio mažėjimas priklauso nuo 

jaunimo noro mokytis užsienio aukštosiose mokyklose, pirmiau užsidirbti studijoms užsienyje ar nuo 

emigracijos iš Lietuvos. 1 lentelės duomenys liudija, kad 2010–2011 m. m. studentų skaičius Lietuvos 

aukštosiose mokyklose (universitetuose ir kolegijose), lyginant su 2000–2001 m. m., padidėjo 31,5 proc. 

Studentai, priimti į universitetus, sudaro 67–68 proc. visų priimtų studijuoti, į kolegijas – 32–33 proc.  

 
1 lentelė. Studentų, priimtų į universitetus ir kolegijas, skaičius 2000-2012 m. laikotarpiu 

Studijų 

mokslo metai 

Universitetai Kolegijos Visos institucijos 

 studentų skaičius % Studentų skaičius % studentų skaičius % 

2000–2001 34 459 90,99 3 413   9,01 37 872 100,0 

2005–2006 43 445 66,81 21 587 33,19 65 032 100,0 

2009–2010 40 659 70,52 16 993 29,48 57 652 100,0 

2010–2011 33 391 67,66 15 958 32,34 49 349 100,0 

2011–2012  33 432 67,12 16 374 32,88 49 806 100,0 

Šaltinis: Švietimas – 2011, 2012, p. 66, 76; Švietimas – 2009, 2012, p. 66, 76; Švietimas – 2006, 2007, p. 80, 88 

 
Tik 26 proc. ES gyventojų, kurių amžius 25–64 metai, turi aukštąjį išsilavinimą, o tuo tarpu 

Australijoje 37 proc., JAV ir Japonijoje – per 40 proc., Kanadoje – apie 50 proc. (Recent developments, 

2011, p. 18). Bendro Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančių studentų skaičiaus kitimas pateiktas 

2 lentelėje. 2000–2001 m. m. universitetuose mokėsi 96,4 proc. studentų, o kolegijose – 4,6 proc. 2011–

2012 m. m. atitinkamai 71,5 proc. ir 28,5 proc. 
 

2 lentelė. Studentų, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose,skaičius 2005-2012 m. laikotarpiu 

Studijų 

mokslo 

metai 

Studentų skaičius 

universitetuose 

Studentų skaičius 

kolegijose 

Studentų skaičius visose aukštosiose 

mokyklose 

 valstyb. nevalstyb. valstyb. nevalstyb. universitetuose % kolegijose % 

2000–2001 94 871 722 2 972 575 95 593 96,4 3 547   3,6 

2005–2006 136 779 4 992 44 503 11 446 141 771 71,7 55 949 28,3 

2009–2010 136 274 8 027 41 045 15 659 144 301 71,8 56 704 29,5 

2010–2011 125 914 7 650 39 426 13 871 133 564 71,5 53 297 28,5 

2011–2012 117 797 7 249 38 119 11 658 125 046 71,5 49 777 28,5 

Šaltinis: Švietimas – 2011, 2012, p. 66, 76; Švietimas – 2009, 2012, p. 66, 76; Švietimas – 2006, 2007, p. 80, 88 
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Ilguoju laikotarpiu žmogiškasis kapitalas, įskaitant išsimokslinimą, gali lemti inovatyvumą, 

produktyvumą ir ekonomikos plėtros galimybes. Darbo rinkoje ypač svarbus vaidmuo tenka 15–24 m. 

amžiaus jaunimui. Analizuojamu laikotarpiu jaunimo sumažėjo 4 proc., atitinkamai 5,8 proc. vyrų ir 

1,5 proc. moterų. Kaip parodyta 3 lentelėje, aukščiausios kvalifikacijos jaunimo sumažėjo 9,7 proc., 

žemesnės kvalifikacijos sumažėjo 38,9 proc., bet padidėjo 11,5 proc. vidutinės kvalifikacijos dirbančio 

jaunimo. Šiuos neigiamus pokyčius jaunimo darbo rinkoje lemia išoriniai arba makroekonominio 

lygmens veiksniai, apimantys migracijos poveikį. 

3 lentelė. Jaunimo (15–24 m. amžiaus) darbo jėga Lietuvoje pagal išsilavinimą 2003-2010 m. laikotarpiu, 

tūkst.  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kitimas 

2003–2010 m.,  

proc. 

Iš viso 156,3 137,9 131,6 139,3 146,1 164,6 159,6 150,1 96,0 

Aukščiausias
1
 34,0 30,0 30,6 30,7 32,0 37,5 31,0 30,7 

90,3 

Vidutinis
2
 88,7 78,3 77,1 87,8 91,0 103,6 103,0 98,9 

111,5 

Žemesnis
3
 33,7 29,5 23,8 20,7 23,1 23,6 25,5 20,6 

61,1 

Vyrai, iš viso 90,0 82,4 78,7 79,3 86,4 96,4 90,7 84,8 94,2 

Aukščiausias
1
 14,6 14,7 15,4 15,1 14,3 15,1 12,2 11 

75,3 

Vidutinis
2
 51,2 46,7 45,0 49,2 55,0 63,7 58,7 58,8 

114,8 

Žemesnis
3
 24,2 20,9 18,3 15,0 17,1 17,6 19,7 15 

62,0 

Moterys, iš viso 66,3 55,5 52,9 60,0 59,6 68,2 68,8 65,3 98,5 

Aukščiausias
1
 19,4 15,3 15,3 15,7 17,7 22,5 18,8 19,7 

101,6 

Vidutinis
2
 37,5 31,6 32,1 38,6 36,1 39,8 44,3 40,1 

106,9 

Žemesnis
3
 9,4 8,6 5,5 5,7 6,0 6,0 5,8 5,6 

59,6 

Pastaba. Aukščiausias1 – aukštesnysis, aukštasis (ISCED 5, 6); Vidutinis2 – pagrindinis su profesine kvalifikacija, vidurinis, 

vidurinis su profesine kvalifikacija, specialusis vidurinis (ISCED 3, 4); Žemesnis3 – neturi pradinio, pradinis, pradinis su 

profesine kvalifikacija, pagrindinis (ISCED 0, 1, 2). 

Šaltinis: Darbo rinkos metraštis, 2011, 2012 

Švietimui ir mokymui, taigi ir aukštajam mokslui, ugdant žmogiškąjį kapitalą laikotarpiu iki 2020 m. 

keliami keturi pagrindiniai tikslai. Jie pateikti 4 lentelėje. Šių tikslų iki 2020 m. įgyvendinimas tiesiogiai 

susijęs su žmogiškojo kapitalo plėtra studijų laikotarpiu bei įvairiapusišku išsilavinimo tobulinimu. 

Švietimo ir mokymo tikslai iki 2020 m. apibūdinami konkrečiais kriterijais, apimančiais ne tik mokymosi 

laikotarpį (mokymosi nutraukimas, nuolatinio mokymosi būtinybė, mokymasis ar praktika užsienyje), bet 

ir įsidarbinimo sąlygas. Tai rodo žmogiškojo kapitalo vystymo svarbą ir svarbiausias šio proceso 

problemas. 
4 lentelė. Švietimo ir mokymo tikslai aukštajame moksle iki 2020 m. 

Švietimo ir mokymo tikslai Švietimo ir mokymo kriterijai Universalieji gebėjimai 

1. Vykdyti mokymosi visą 

gyvenimą ir mobilumą 

programas 

2. Gerinti švietimo ir 

mokymo kokybę ir 

efektyvumą 

3. Skatinti lygybę, socialinę 

sanglaudą ir pilietiškumą 

4 .Stiprinti kūrybiškumą ir 

inovacijas, skatinti verslumą 

visuose išsilavinimo lygiuose 

1. Nutraukiančių mokymąsi ir studijas dalis turi būti 

mažesnė negu 10 % 

2. 30–34 m. amžiaus jaunimo dalis su aukštuoju 

išsilavinimu turi būti ne mažesnė kaip 40 %  

3. Vidutiniškai mažiausiai 15 % suaugusiųjų (25–64 m. 

am-žiaus) privalo dalyvauti mokymosi visą gyvenimą 

programoje 

4. Mažiausiai 20 % baigusiųjų aukštojo mokslo ir 6 % 

pro-fesinio mokymosi studijas (18–34 m. amžiaus) turi 

bent dalį mokymosi laikotarpio mokytis ar įgyti patirtį 

užsienyje 

5. Įsidarbinusių absolventų dalis (20–34 m. amžiaus), 

įgijusių išsilavinimą ir baigusių mokymąsi ne seniau 

kaip prieš trejus metus iki ataskaitinių metų, turėtų būti 

ne mažesnė kaip 82 % 

1. Kritinis mąstymas 

2. Iniciatyvumas 

3. Problemų sprendimas 

4. Bendradarbiavimas 

Šaltinis: Rethinking education, 2012, p. 5 
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30–34 metų amžiaus jaunimo dalis su aukštuoju išsilavinimu Lietuvoje 2006–2011 m. laikotarpiu 

padidėjo nuo 39,4 proc. iki 45,4 proc. Jaunų vyrų ir moterų dalis su aukštuoju išsilavinimu Lietuvoje 

2011 m. buvo skirtinga: vyrų 37,6 proc., o moterų 53,3 proc., t. y. išsilavinimo skirtumas tarp moterų ir 

vyrų išsilavinimo yra 15,7 proc., tai parodyta 5 lentelėje. Išsilavinimas pagal lytį Lietuvoje palygintas su 

situacija Europos Sąjungos šalyse narėse vidutiniškai (ES-27) ir kitose šalyse narėse. Duomenys rodo, 

kad jaunų vyrų ir moterų dalis su aukštuoju išsilavinimu skiriasi ne tik Lietuvoje. Kai kuriose šalyse šis 

skirtumas yra net ir didesnis negu Lietuvos atveju, pvz., Latvijoje 22,1 proc., Estijoje 19,7 proc., 

Slovėnijoje 17,9 proc. 
 

5 lentelė. Jaunimo (30-34 m. amžiaus) su aukštuoju išsilavinimu dalis 2006-2011 m. laikotarpiu ES-27, proc. 

Šalis 2006 m. 2011 m. Kitimas 

2006–2011 m. 

Tikslas 

 Iš viso iš viso vyrai moterys išsilavinimo 

skirtumas tarp 

moterų ir vyrų 

  

ES-27 28,9 34,6 30,8 38,5 7,7 5,7 40,0 

Airija 41,3 49,4 42,8 55,8 13,0 8,1 60,0 

Belgija 41,4 42,6 37,1 48,1 11,0 12,0 47,0 

Bulgarija 25,3 27,3 21,3 34,0 12,7 2,0 36,0 

Estija 32,5 40,3 30,5 50,2 19,7 7,8  40,0 

Čekija 13,1 23,8 21,6 26,1 4,5 10,7 32,0 

Latvija 19,2 35,7 24,8 46,9 22,1 16,5 34,0 

Lenkija 24,7 36,9 30,3 43,5 13,2 12,2 45,0 

Lietuva 39,4 45,4 37,6 53,3 15,7 6,0 40,0 

Slovakija 14,4 23,4 19,6 27,4 7,8 9,0 40,0 

Slovėnija 28,1 37,9 29,4 47,3 17,9 9,8 40,0 

Vengrija 19,0 28,1 23,2 33,4 10,2 9,1  30,3 

Vokietija 25,8 30,7 29,9 31,6 1,7 4,9 42,0 

Šaltinis: Rethinking Education, 2012, p. 22 

 

ES-27 vidutinė 30–34 m. amžiaus jaunimo dalis su aukštuoju išsilavinimu 2006–2011 m. 

laikotarpiu padidėjo nuo 28,9 proc. iki 34,6 proc. ES-27 jaunų moterų su aukštuoju išsilavinimu dalis 

2011 m. buvo 38,5 proc., o vyrų – 30,8 proc. Moterų (30–34 m. amžiaus) su aukštuoju išsilavinimu 

2011 m. didžiausia dalis buvo Airijoje (55,8 proc.), Lietuvoje (53,3 proc.) ir Estijoje (50,2 proc. ), o vyrų 

Airijoje (42, 8 proc.), Lietuvoje (37,6 proc.) ir Belgijoje (37,1 proc.).  

Sparčiausiai jaunimo (30–34 m. amžiaus) su aukštuoju išsilavinimu dalis, kaip rodo 5 lentelė, 

2006–2011 m. laikotarpiu didėjo Latvijoje (16,5 proc.), Lenkijoje (12,2 proc.) ir Belgijoje (12,0 proc.). 

Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu jaunimo su aukštuoju išsilavinimu padidėjo 6,0 proc. ES-27 tikslas –

pasiekti, kad jaunimo su aukštuoju išsilavinimu dalis būtų ne mažesnė kaip 40,0 proc. 

 
Tyrimo metodika 

Siekiant išanalizuoti studentų požiūrį į žmogiškąjį kapitalą buvo atlikta anketinė apklausa. 

Remiantis I. B. Iljinskij (1996) išskirtais pagrindiniais žmogiškojo kapitalo elementais, t. y. išsilavinimo, 

kultūros kapitalo ir sveikatos, buvo sudaryta 19 klausimų anketa. 

1–8 klausimai buvo skirti socialinėms demografinėms tyrimo dalyvių charakteristikoms išsiaiškinti. 

9–10 klausimai skirti išsiaiškinti respondentų motyvaciją rinktis studijas / išsilavinimą aukštojoje 

mokykloje ir siekiamus rezultatus. 11–16 klausimai skirti respondentų įgūdžių, patirties ir žinių įgijimo 

būdų nustatymui. 17–18 klausimai skirti kultūrinio kapitalo plėtojimo šaltinių nustatymui, o 19 – 

naudojamų sveikatos ugdymo priemonių išryškinimui. 

Apklausa buvo atlikta 2013 metų vasario 20 dieną Kauno technologijos universitete Ekonomikos ir 

vadybos fakulteto ekonomikos programos bakalauro studijų antrame kurse vykusios paskaitos 

„Makroekonomika-2“ metu. Kurse yra 105 studentai, paskaitoje dalyvavo 82 studentai. Netinkamai buvo 

užpildytos 7 anketos, tinkamos buvo 75 anketos. 
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Tyrimo rezultatai ir jų interpretacija 
Anketinės apklausos metu buvo apklausti 75 studentai. Apklausoje dalyvavo 72 proc. moterų ir 

28 proc. vyrų. Moterų amžiaus vidurkis buvo 20,0 metų, o vyrų – 20,1 metų. Detalesnė respondentų 

charakteristika pagal apklaustųjų lytį pateikta 6 lentelėje. Iš apklaustų moterų studenčių dirba 19,5 proc. ir 

aktyviai darbo ieško 7,3 proc., vyrų dirba – 13,3 proc., aktyviai ieškančių darbo nėra. Studijuojančių 

moterų iš miesto dalis sudarė 78,0 proc., vyrų – 46,7 proc. 

 
6 lentelė. Socialinės demografinės respondentų charakteristikos 

Respondentai pagal lytį Pagal amžių (pilnų 

metų), proc. 

Pagal padėtį darbo 

rinkoje, proc. 

Atvyko studijuoti iš..., proc. 

 Skaičius % 19 20 21 22 D N A Miesto Mieste-

lio 

Kaimo 

M 54   72,0 9,8 78,

0 

9,8 2,4 19,5 73,2 7,3 78,0 12,2 9,8 

- %  100,0 100,0 100,0 100,0 

V 21   28,0           

- %  100,0 13,

3 

60,

0 

26,

7 

- 13,3 86,7 - 46,7 46,7 6,6 

Iš viso 75 100,0 100,0 100,0 100,0 

Lentelėje simboliais pažymėta: M – moterys, V– vyrai, D – dirba, N – nedirba, A – aktyviai ieško darbo 

 
Respondentų nuomonė apie išsilavinimo svarbą pateikta 7 lentelėje. Apie motyvaciją studijuoti 

aukštojoje mokykloje buvo pateiktas klausimas: „Kas skatina siekti aukštojo mokslo diplomo?“ Moterys 

atsakymuose nurodė šias tris svarbiausias aukštojo mokslo diplomo siekimo priežastis: 1) aukštojo 

mokslo baigimo diplomas svarbus ieškant darbo (30,7 proc.); 2) aukštojo mokslo baigimo diplomas 

svarbus darant karjerą (28,4 proc.); 3) aukštojo mokslo baigimo diplomo siekti skatina žinių troškimas 

(18,7 proc.). Vyrai nurodė šias priežastis, skatinančias siekti aukštojo mokslo baigimo diplomo: 

1) aukštojo mokslo diplomas svarbus ieškant darbo (33,3 proc.); 2) noras turėti aukštojo mokslo baigimo 

diplomą (28,9 proc.); 3) norint daryti karjerą yra reikalingas aukštojo mokslo diplomas (26,7 proc.).  

Ieškant atsakymo apie aukštojo mokslo diplomo, kaip rezultato, reikšmingumą respondentų buvo 

paprašyta pabaigti sakinį: „Aukštasis mokslas reikalingas dėl...“ Moterys, atsakydamos į šį anketos 

klausimą, nurodė tris svarbiausias aukštojo mokslo diplomo reikšmingumo priežastis: 1) galimybė 

užsitikrinti geresnę gyvenimo kokybę ateityje (28,6 proc.); 2) galimybė siekti didesnio darbo užmokesčio 

(28,4 proc.); 3) reikšmingas darant karjerą (26,7 proc.). Vyrų nuomonės šiuo klausimu pasiskirstė taip: 

1) diplomas svarbus siekiant didesnio darbo užmokesčio (33,3 proc.); 2) svarbus užsitikrinant geresnę 

gyvenimo kokybę ateityje (28,9 proc; 3) darant karjerą (26,7 proc.). 

 
7 lentelė. Respondentų nuomonė apie išsilavinimo svarbą, proc. 

Kas skatina siekti aukštojo mokslo diplomo? Aukštasis mokslas reikalingas dėl... 

 M V  M V 

Noras turėti aukštojo mokslo diplomą 16,3 28,9 Darant karjerą 26,7 26,7 

Žinių troškimas 18,7 8,9 Siekiant visuomenės pripažinimo 6,5 6,7 

Baigus mokslus siekis rasti geresnį 

darbą 

30,7 33,3 Užsitikrinant geresnę gyvenimo 

kokybę 

28,6 28,9 

Noras daryti karjerą 28,4 26,7 Realizuojant žinių poreikį 9,8 4,4 

Siekis susirasti draugų 1,6 - Siekiant didesnio darbo 

užmokesčio 

28,4 33,3 

Tėvų pavyzdys 4,9 - Kita - - 

Draugų įtaka - -    

Kita  2,2    

Iš viso 100,0 100,0 Iš viso 100,0 100,0 
Lentelėje simboliais pažymėta: M – moterys, V – vyrai 

 
Kultūrinio kapitalo plėtojimo šaltinių analizė pateikta 8 lentelėje. Ieškant atsakymo į kultūrinio 

kapitalo formavimo būdus mokymosi proceso metu buvo užduotas klausimas:„Kas jums svarbu jūsų 
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mokymosi procese?“ Respondentės moterys pažymėjo, kad: 1) svarbu, kad įvertinimai būtų objektyvūs 

(12,3 proc.); 2) svarbu turėti visus įvertinimus teigiamus (12,2 proc.); 3) svarbu, kad dėstytojas pagarbiai 

elgtųsi (11,7 proc.).Vyrų nuomonės šiuo klausimu pasiskirstė taip: 1) man svarbu, kad turėčiau teigiamus 

įvertinimus (12,8 proc.); 2) svarbu, kad įvertinimai būtų objektyvūs (12,6 proc.); 3) svarbu, kad dėstytojas 

pagarbiai elgtųsi (12,4 proc.). 
8 lentelė. Respondentų nuomonė apie kultūrinio kapitalo svarbą, proc. 

Kas Jums svarbu Jūsų mokymosi procese? Kaip dažnai lankote 

kultūrinius renginius? 

 M V  M V 

Gerinti savo dalykų suvokimą ir gilinti žinias 10,7 10,6 Teatrą 7,0 7,7 

Gerinti savo aktyvumą (diskusijos, pasisakymai, pristatymai) 

studijų procese 

9,1 9,4 Koncertus 22,2 26,7 

Svarbu padaryti darbus pagal reikalavimus 10,7 11,8 Kiną 32,2 32,0 

Svarbu, kad dėstytojas pateiktų daugiau žinių kontaktiniuose 

užsiėmimuose (paskaitose, pratybose, laboratoriniuose ir pan.) 

11,3 11,2 Klubus 31,2 30,7 

Mano, kaip besimokančiojo, tobulėjimui trukdo tai, kad 

dėstytojas per mažai aiškina, nėra galimybių papildomai 

pasiklausti 

9,1 5,7 Kita (muzie-

jus, parodas) 

7,3 3,0 

Man svarbu, kad dėstytojas su manimi pagarbiai elgtųsi 11,7 12,4    

Man svarbu, kad turėčiau kuo geresnius įvertinimus 11,4 11,9    

Man svarbu, kad turėčiau teigiamus įvertinimus 12,2 12,8    

Man svarbu, kad dėstytojo įvertinimai būtų objektyvūs 12,3 12,6    

Kita 1,5 1,6    

Iš viso 100,0 100,0 Iš viso 100,0 100,0 
Lentelėje simboliais pažymėta: M – moterys, V– vyrai 
 

Kaip antras kultūrinio kapitalo plėtojimo aspektas, apklausoje analizuojamas klausimas, kaip 

dažnai respondentai lanko kultūrinius renginius. Respondentės moterys atsakymuose nurodė, kad jos 

teikia prioritetus šiems renginiams: 1) kinui (32,2 proc.), 2) klubams (31,2 proc.), 3) koncertams 

(22,2 proc.). Vyrų nuomonės šiuo klausimu pasiskirstė taip: 1) kinas (32,0 proc.), 2) klubai (30,7 proc.), 

3) koncertai (26,7 proc.). Vyrų ir moterų prioritetų seka yra vienoda, nors procentinis pasiskirstymas šiek 

tiek skiriasi. 

Sveikatos ugdymo, kaip svarbaus žmogiškojo kapitalo formavimo ir prielaidos veiksnio, 

analizė pateikta 9 lentelėje. 
 

9 lentelė. Respondentų nuomonė apie sveikatos svarbą, proc. 

Ar skiriate dėmesio savo sveikatai ir fiziniam aktyvumui? 
M V 

Lankau kūno kultūros užsiėmimus universitete 2,2 9,1 

Lankau sporto klubą 17,2 15,9 

Lankau kokios nors sporto šakos treniruotes 24,7 22,7 

Savarankiškai sportuoju namuose 44,1 31,8 

Kita (į studijas kiekvieną dieną vaikštau pėsčiomis, dirbu fizinį darbą namuose) 11,8 20,5 

Iš viso 100,0 100,0 

 

Ieškant atsakymo apie sveikatos ugdymo būdus mokymosi proceso metu buvo užduotas 

klausimas „Ar skiriate dėmesio savo sveikatai ir fiziniam aktyvumui?“ Respondentės moterys pažymėjo, 

kad svarbiausia yra: 1) savarankiškas sportas namuose (44,1 proc.); 2) kokios nors sporto šakos 

treniruotės (24,7 proc.); 3) sporto klubo lankymas (17,2 proc.). Vyrų nuomonės šiuo klausimu pasiskirstė 

taip: 1) savarankiškai sportuoju namuose (31,8 proc.); 2) lankau kokios nors sporto šakos treniruotes 

(22,7 proc.); 3) kita (į studijas kiekvieną dieną vaikštau pėsčiomis, dirbu fizinį darbą namuose) 

(20,5 proc.). 

 

Išvados 

Aukštojo mokslo svarba pabrėžta ES-27 svarbiausiuose tolimesnės raidos dokumentuose ir 

pirmiausia ilgalaikėje vystymosi strategijoje „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
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strategija“. Joje išskirti trys vystymosi prioritetai: pažangaus augimo (žiniomis ir inovacijomis grįstas 

ūkis); tvaraus augimo (taupiau išteklius naudojančio, ekologiškesnio, konkurencingesnio ūkio) ir 

integracinio augimo (užimtumą didinančios ekonomikos), tiesiogiai susiję su ekonominės sistemos 

žmogiškuoju veiksniu. Žmogiškojo kapitalo būsena ir jos kitimo tendencijos lemia pridedamosios kūrimo 

vertės ir produktyvumo kitimo tendencijas, inovacijų diegimą, įsidarbinimo galimybes, pajamų lygį, 

verslumą ir gyvenimo kokybę. Šių problemų sprendimas tiesiogiai susijęs su žmogiškojo kapitalo plėtote 

Lietuvoje ir ES-27. Problemos sprendimas reikalauja gerinti švietimo, taigi ir aukštojo mokslo sistemos, 

veiklos rezultatus ir sudaryti palankesnes sąlygas jaunimui patekti į darbo rinką. Šiuo požiūriu aukštojo 

mokslo sistema turi atitikti visuomenės vystymosi tendencijas ir padėti spręsti problemas, iškylančias 

ūkio raidai ateityje tiek Lietuvoje, tiek ES-27. 

Atlikta teorinė problemos analizė rodo, kad respondentai žmogiškąjį kapitalą supranta ne tik kaip 

įgūdžių, žinių, gabumų visumą, bet ir kaip jų atsargas, tikslingai žmogaus naudojamas ir skatinančias 

darbo produktyvumą, inovacijų ir ekonominį augimą, lemiančias darbuotojų darbo užmokesčio didėjimą, 

stimuliuojantį investicijas į išsilavinimą, kultūros kėlimą ir sveikatos gerinimą. Taigi, žmogiškojo 

kapitalo fenomenas į visumą sujungia išsilavinimą, kultūrą ir sveikatą. Šiame straipsnyje remiamasi 

I. B. Iljinskij (1996) žmogiškojo kapitalo samprata ir jo išskirtais pagrindiniais žmogiškojo kapitalo 

elementais: išsilavinimu, kultūros kapitalu ir sveikata. 

Siekiant išanalizuoti studentų požiūrį į žmogiškąjį kapitalą buvo atlikta anketinė apklausa. Tyrimo 

instrumentas (klausimynas) buvo sudarytas remiantis I. B. Iljinskij (1996) išskirtais pagrindiniais 

žmogiškojo kapitalo elementais (išsilavinimo, kultūros kapitalo ir sveikatos). Tyrime dalyvavo Kauno 

technologijos fakulteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto II kurso ekonomikos studijų programos 

studentai. Tyrimo metu nustatyta, kad respondentės moterys mano, jog pagrindinis motyvas, skatinantis 

mokytis universitete, yra galimybė rasti geresnį darbą (30,7 proc.). Vyrai respondentai patvirtino šį 

atsakymą ir nurodė, kad aukštojo mokslo diplomas yra svarbus ieškant darbo (33,3 proc.). Moterys 

nurodė, kad aukštasis mokslas reikalingas siekiant rezultato – geresnės gyvenimo kokybės (28,6 proc.), 

tuo tarpu respondentai vyrai mano, kad siekiant didesnio darbo užmokesčio (33,3 proc.). Kultūrinio 

kapitalo plėtotės šaltinių analizė apėmė mokymosi proceso santykius ir kultūrinių renginių lankymą. Ji 

parodė, kad respondentėms moterims mokymosi procese svarbu, kad įvertinimai būtų objektyvūs 

(12,3 proc.). Vyrų nuomone, svarbiausia, kad įvertinimai būtų teigiami (12,8 proc.). Į klausimą apie 

kultūrinių renginių lankymą moterys ir vyrai atsakė labai panašiai. Abiejų lyčių respondentų prioritetas 

yra kinas, lyginant su teatru, koncertais, klubais ir pan.  

Sveikatos ugdymo, kaip svarbaus žmogiškojo kapitalo, trečiojo elemento plėtotės veiksnių tyrimas 

parodė, kad respondentai moterys ir vyrai rūpinasi savo sveikata labai panašiai: skiria laiko fiziniam 

aktyvumui, savarankiškai sportuoja namuose.  

Žmogiškojo kapitalo veiksnių (išsilavinimo, kultūros ir sveikatos) tarpusavio dermė tam tikra 

prasme leis užtikrinti švietimo ir mokymo tikslų bei kriterijų įgyvendinimą.  
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HUMAN CAPITAL FACTORS IN HIGHER EDUCATION:  

STUDENTS’ APPROACH 
 

Summary 

 

Under the circumstances of globalization, the realization of the strategic goals of the country development 

depends upon the human capital, which is determined by education and trained cooperation based on creativity, 

openness, and responsibility. The scientific problem is defined by such questions, which include: how can a human 

capital influence the preparation of specialists in higher education? How can the human capital develop training of 

competent specialists in higher education? The research problem is the factors of human capital in higher education. 

The aim of the research is to analyze the factors of the human capital in higher education. 

There are three main types of capital that the most often discriminated by researchers: physical, human and 

natural capital. The paper tackles the only one type of them – a human capital. The analysis is based on I.B. Iljinskij‘ 

s (1996) conception of a human capital and his exceptional determination of human factors: education, health and 

culture capital. 

After the completion of the survey at KTU, women respondents think that the main motive which stimulates 

them to study is the opportunity to get a better job. Meanwhile, men find more important possessing a diploma in a 

job search. The women stated that higher education was essential in achieving better living quality; meanwhile, the 

men emphasised the significance of a higher payment. Additionally, the analyses of the resources of a culture capital 

development comprised the relation between a learning process and visiting culture events. It showed similarly that 

objective assessment during the learning process was the most central for women respondents, but for the men – the 

positive assessment was more crucial. However, both men and women have got identical opinion about the 

attendance of cultural events: a cinema was chosen as a common priority by the both of the genders. 

The reciprocal agreement of all human capital factors will guarantee the realization of education and teaching 

objectives and criteria. 
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INVESTOR SENTIMENT, OVERREACTION AND UNDERREACTION IN 

STOCK MARKET 
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Summary. The paper takes a theoretical approach in explaining how market sentiment affects investors’ 

overreaction and underreaction to information events.  Notwithstanding a high scholarly interest in overreaction and 

underreaction phenomena that are widely explored in rational framed (David, 1997, Veronesi, 1999, Docking and 

Koch, 2005) and behaviorally framed settings (Barberis et al., 1998, Daniel, et al., 1998, Hong and Stein, 1999), the 

question how market sentiment affects investors’ responses to information events remains largely unexplored. 

Resent research focuses on asymmetric investors’ reactions to good and bad news that are dependent on the 

economic conditions.  The majority of studies explore investors’ overreaction and underreaction mostly in macro 

news context, but empirical findings are contradicting across financial markets. A few studies explore investors’ 

overreaction and underreaction to firm-specific news under the varying market sentiment. Therefore, the paper aims 

to explore the existing literature on market sentiment, investor overreaction and underreaction, theorizing sentiment 

effect of on investors’ propensity to overreact and underreact to information events. The paper identifies limited 

scholarly attention to market sentiment as a source of investors’ overreaction and underreaction and calls for further 

research that would test sentiment-driven investors’ tendency to overreact and underreact to information events 

empirically. The paper contributes to a current body of research by proposing a relatively new research direction for 

testing overreaction and underreaction. It suggests that excessive market optimism (or pessimism) is transmitted 

through social interaction and affects investors’ trading decisions reflected in stock price movements and trading 

volume. The paper provides some useful insights for innovation driven financial intermediaries. The deep 

understanding of financial market dynamics, its anomalies and the interaction of several economic quantities will 

ensure the fast adjustment of financial products and investment strategies to the market under varying market 

conditions. 

Key words: Overreaction, Underreaction, Market Sentiment. 
 
Introduction 

Although research on market overreaction and underreaction is burgeoning, its interaction with 

market sentiment is a largely unexplored area. Most often researchers analyze either market and/or 

economic conditions on stock returns at aggregate level and cross-sectionally, or test overreaction and 

underreaction hypotheses. Behavioural literature attributes investors’ overreaction and underreaction to 

the effect of psychological biases, but not to market sentiment. This paper assumes that market sentiment 

may increase investors’ propensity to some behavioural biases and, subsequently, generate investors’ 

overreaction or underreaction to news. Referring to market imperfections and irrational investors’ 

behaviour in responses to news, it is hypothesized that prevailing market sentiment may have an influence 

on investors’ decisions, which are reflected in stock price and trading volume changes surrounding 

financial disclosure dates. Therefore, the paper aims to explore the existing literature on investor 

sentiment, overreaction and underreaction, theorizing sentiment effect on investors’ propensity to 

overreact and underreact to information events. 

Overreaction and undereaction phenomena are explored in the context of market efficiency tests. 

Overreaction and/or underreaction hypotheses are supported in De Bondt and Thaler (1985, 1987, 1990), 

Chopra, et al. (1992), La Porta (1996), Amir and Ganzach (1998) and rejected in Chan (1988), Conrad 

and Kaul (1993), French and Roll (1986), Abarbanell and Bernard (1992), and Zarowin (1989, 1990). 

Investors’ overreaction and underreaction to news is analyzed in rationally framed (David, 1997, 

Veronesi, 1999, Docking and Koch, 2005) and behaviourally framed settings (Lakonishok, Shleifer, 

Vishny, 1994, Barberis, Shleifer, Vishny, 1998, Daniel, Hirshleifer, Subrahmanyam, 1998, Hong and 

Stein, 1999). There are only few papers that relate investors’ asymmetric reactions and market 

sentiment/economic conditions. Barberis, et al. (1998) and Veronesi (1999) provide the theoretical 

background for testing these relationships. Conrad, et al. (2002), Livnat and Petrovits (2009) and Mian 

and Sankaraguruswamy (2008, 2010) provide empirical evidence of these relationships, though they are 

not consistent across the markets viewed. 

 Traditional finance literature explains overreaction anomaly using a regime-switching model 

extended with the direction of shocks to the stock returns under different states of the market/economy. 

Overreaction to bad news (rather than to good news) in good times is explained by a high level of 

investors’ uncertainty about the state of the market. The major limitation of regime-switching models is 
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that they describe the aggregate market phenomena and ignore firm-specific responses to news. However, 

behavioural models focus more on firm-specific responses rather than aggregate market reaction to news. 

Behavioural literature suggests that individual investors form their expectations based on past firm-

specific information. Furthermore, it reports on high dependence of the expectation formation process on 

behavioural biases. Firm-specific responses to news remain unexplored in rationally framed models, 

whereas aggregate market reactions hardly receive an attention in behavioural models. However, 

literature reports some attempts to fill-in this sufficient gap by combining both rational and behavioural 

explanation of more pronounced market reactions to news. The paper contributes to the literature by 

providing a comprehensive literature review on the market overreaction and underreaction under the 

different states of the market. Referring to the empirical findings, the paper reports that market sentiment 

affects stock price reactions to news and that this effect is more pronounced in emerging stock markets. 

The structure of the paper is as follows: the first section introduces overreaction and underreaction 

theory and an overview of the empirical findings. The second section focuses on market sentiment theory 

and analyzes the most important empirical studies implemented in developed and emerging markets.  The 

third section combines rational and behavioural approaches to explain overreaction/ underreaction 

allowing for variation in market conditions. It relates overreaction, underreaction, and sentiment literature 

that provides an explanation for anomalous investor behaviour.  The last section concludes. 

 
Behavioural Character of Overreaction and Underreaction 

Keynes (2008) observes that some insignificant investment-related information has an excessive 

impact on the financial market. Both market efficiency and market inefficiency theory explores stock 

price responses to information events and measure the speed of the price adjustment in order to accept 

either efficient market hypothesis (EMH) or overreaction/underreaction hypotheses. 

Under the market efficiency theory, all available information has already reflected in the market 

price, whereas under market inefficiency theory the market overreacts or underreacts to new information 

(see in Figure 1 and Figure 2). 
 

 
 

Figure 1. Overreaction to good news 

Source: Author 

 

In efficient markets the stock price adjusts to new information immediately. However, in the 

inefficient market the speed of stock price adjustment to news depends on the nature of information and 

prevailing market conditions.  Investor overreaction implies an excessively optimistic investor reaction to 

good news in the initial period and its subsequent correction, after which stock price tends to return back 

to its true value over time (De Bondt and Thaler, 1985). Underreaction occurs when stock prices move 

less than news justifies (see Figure 2). Underreaction produces momentum in stock returns and a post 

earnings announcement drift that leads to profitable exploitation of these anomalies. If investors can earn 

on past information and public information, then efficient market hypothesis is rejected.  
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Figure 2. Underreaction to good and bad news 

Source: Author 

 
Overreaction and underreaction theory begins with De Bondt and Thaler (1985, 1987) studies 

focusing on return reversals in the long run as a result of irrational investor behaviour. However, the 

fundamental papers on overreaction and underreaction theory belong to Barberis, et al. (1998), Daniel, et 

al. (1998), Hong and Stein (1999). They propose well designed models that accommodate both 

overreaction and uderreaction. Although the abovementioned models adopt a behavioural framework and 

pursue the same goal, Hong and Stein (1999) focus on the interaction between heterogeneous agents, 

whereas Barberis, et al. (1998) and Daniel, et al. (1998) explain how behavioural biases of investors can 

produce overreaction to some events and underreaction to others. However, Fama (1998) criticizes these 

models and finds them fault for two reasons. The first criticism lies behind the fact that underreaction is 

about as frequent as overreaction. Furthermore, the post-event continuation of the pre-event abnormal 

returns is about as frequent as post-event reversal. Shiller (2003) replies that this criticism reflects an 

incorrect view of the psychological underpinnings of behavioural finance, as there is no fundamental 

psychological principle that people tend to always overreact or always underreact.  The second Fama’s 

criticism refers to the tendency of anomalies to disappear, either as time passed or as the methodology of 

the studies improved. However, this argument contradicts the nature of scholarly research, as initial 

claims of important discoveries are often knocked down by later research. Even though anomalies 

sometimes disappear or switch signs with time this cannot serve as evidence that markets are fully 

rational. Furthermore, behavioural models do not attempt to characterize the ideal world, as theoretical 

models of efficient markets do, but they do characterize the real world with investors who may hold 

erroneous beliefs and may have biased preferences. The paper agrees with Shiller’s arguments and also 

suggests that behavioural approach provides a thorough psychological explanation of investors’ 

overreaction and underreaction to information events. Although traditional finance theory recognizes the 

existence of overreaction and underreaction, it explains these phenomena rationally (Veronesi, 1999) and 

characterizes the ideal world making a bit unrealistic assumptions. 

Extensive research provides empirical evidence of overreaction and underreaction that have 

remained a highly controversial issue in financial economics. The early research of De Bondt and Thaler 

(1985) find that after the good (bad) news releases, the given stock increases (decreases) too far in price, 

but after investors realize their overreaction, the price returns to its fundamental price. In a further study, 

De Bondt and Thaler (1987) re-evaluate the original overreaction hypothesis to identify determinants of 

extreme price reversals. They test on size effect, seasonal patterns (January effect) and on changes in risk 

as measured by beta and provide evidence, that subsequent earnings' changes of extreme (winners and 

losers) prior period stock return performers show reversal patterns, which is consistent with overreaction 

hypothesis. De Bondt and Thaler’s (1987) findings were challenged by Chan (1988) and Ball and Kothari 

(1989) who attribute reversals to errors in the measurement of risk. They find that after controlling for 

risk overreaction disappears. Zarowin (1989) fails to support overreaction hypothesis and provides strong 

evidence that when firms of disparate sizes with poor (or good) earnings are compared, small firms 

outperform large firms, and smaller winners outperform larger losers. He relates significant differences 

between the returns of extreme prior period performers to size effect but not to result of investors’ 

overreaction to earnings, as in De Bondt and Thaler (1987). Zarowin (1990) replicates De Bondt and 

Thaler’s (1985) study and provides evidence that a winner – loser effect is the manifestation of size effect 
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but not overreaction. In contrast to Zarowin, Chopra, et al. (1992) report economically significant 

overreaction effect, which could not be attributed to size effect, as after controlling for size or beta, 

overreaction gets reduced but still remains. Since overreaction effect reported in their study is much more 

pronounced for smaller firms than for large firms, they hypothesize that individuals, predominant holders 

of stocks of small firms, may overreact, while dominant holders of large stocks, namely institutions, do 

not. Albert and Henderson (1995) find distinct overreaction effect in addition to firm-size effect after 

controlling for the potential bias in Zarowin’s methodology. 

Many scholars tested overreaction hypothesis in their studies in various contexts. De Bondt and 

Thaler (1985, 1987, 1990), Chopra, et al. (1992), La Porta (1996), Amir and Ganzach (1998) supported 

overreaction hypothesis, whereas Chan (1988), Fama and French (1986), Abarbanell and Bernard (1992), 

and Zarowin (1989, 1990) provided evidence against it. 

A great number of papers identify market price underrecation to information events. Bernard and 

Thomas (1990) define underreaction as the evidence that stock prices seem to respond to earnings for 

about a year after they are announced  (Fama, 1998). Madura and Richie (2004) define underreaction as 

positive (negative) cumulative abnormal returns following large positive (negative) price changes. Hong, 

et al. (2000), and Dreman and Lufkin (2000) refer underreaction to cases in which market participants 

react to news slowly (week, months, even years) and/or insufficiently. Underreaction evidence shows that 

security prices underreact to public announcements. If the news is good, prices keep trending up after the 

initial positive reaction; if the news is bad, prices keep trending down after the initial negative reaction 

(Shefrin, 2008). Dreman and Lufkin (2000) present evidence on the investors’ underreaction to news 

exhibiting psychological features. Hong, et al. (2000) argues that negative information diffuses gradually 

across investors, suggesting underreaction to bad news. 

Underreaction evidence is derived both from aggregate time-series analysis and cross-section 

analysis of stock returns. However, cross-section analysis provides more support for underreaction 

hypothesis, as it focuses on information events and the predictability of returns. Cutler, et al. (1989) 

identify significant autocorrelations in excess returns on various indexes over different horizons. 

Autocorrelation evidence is consistent with underreaction hypothesis, which states that stock prices 

incorporate information slowly, leading to trends in returns over short-term horizons. Bernard (1992) 

analyzes the properties of  time-series of earnings and found that they exhibit positive autocorrelation at a 

lag of one, two and three quarters, and found slightly negative autocorrelation at a lag of four quarters. 

Bernard (1992) implies that investors do not recognize the trend in earnings' changes at one-, two- and 

three-quarter horizons and a reversal after a year as positive autocorrelations in earnings' changes, since 

they believe in the earnings' random walk. In a model of investor sentiment Barberis, et al. (1998) 

suppose that earnings follow a random walk but investors typically assume that earnings are mean-

reverting. Underreaction is generated by the investors’ belief that earnings are more stationary than they 

really are. Barberis, et al. (1998) suggest the psychology foundation for underreaction phenomenon. 

A great number of studies provide evidence on price underreaction to earnings announcements 

(Bernard and Thomas, 1990, Bernard, 1992, Barberis, et al. 1998, and etc.). However, there are studies 

that focus on the other firm-specific news, such as dividends initiations or omissions (Michaely, Thaler 

and Womack, 1995, Boehme and Sorescu, 2002, McCluskey, Burton, Power and Sinclair, 2006), stock 

splits (Ikenberry, Rankine, and Stice, 1996, Ikenberry and Ramnath 2002), stock repurchases (Ikenberry, 

Lakonishok and Vermaelen, 1995), spinoffs (Cusatis, Miles and Woolridge, 1993), cash flow news 

(Cohen, Gompers and Vuolteenaho, 2002), tenders for stocks (Lakonishok and Vermaelen, 1990), IPO 

and SEO (Loughran and Ritter, 1995), mergers, alliances and acquisitions (Keown, Pinkerton and Bolster, 

1992, Agarwal and Singh, 2006, Rosen, 2006, Ozcan and Overby, 2008),  corporate layoff (Hahn and 

Reyes, 2004),  and other  announcements.  

  
Market Sentiment Theory 
The early sentiment literature focuses mostly on market sentiment definitions generalized in 

Table 1.  

Most of sentiment definitions come from cognitive psychology that explores how behavioural 

biases affect decision making process. Barberis, et al. (1998) view sentiment as common judgment errors 

made by a group of investors rather than a series of uncorrelated mistakes. Bergman and Roychowdhury 

(2008) argue that sentiment reflects investors’ beliefs or future expectations about stocks and that these 

beliefs are not necessarily related to stock fundamentals. Investor sentiment is often described as being 

either only excessively bullish or bearish (Brown and Cliff, 2004), but this can result in the oversimplified 
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characterization of sentiment. Investor sentiment is non-uniform across equity market with heterogeneous 

beliefs (Shefrin, 2008). It might not be uniformly optimistic, because the prices of some stocks may 

feature excessive optimism, while, the other stock prices may feature excessive pessimism. Furthermore, 

sentiment is likely to interact with the other economic forces (Shefrin, 2008) and to be impacted by the 

phase of the business cycle. Different sentiment definitions stem from the direction of empirical studies 

and require a well-considered approach to its empirical measurement. 

 

Table 1. Sentiment Definitions in Behavioural Finance Literature 

Author  Definition 

Barberis, et al 

(1998)  

Sentiment can be defined as common judgment errors made by a group of investors 

(noise traders) rather than a series of uncorrelated mistakes 

Brown and Cliff 

(2004) 

Sentiment represents expectations of market participants relative to norm: a bullish 

(bearish) investor expects returns to be above (below) average, whatever “average” 

may be 

Baker and 

Wurgler (2007) 

Investor sentiment, defined broadly, is a belief about future cash flows and investment 

risks that are not justified by the facts at hand  

Bergman and 

Roychowdhury 

(2008) 

Investor sentiment is defined as a phenomenon that biases expectations of future firm 

performance 

Rannau (2008) 

 

Investor sentiment is correlated across investors and random, which forces prices to 

differ from fundamentals 

Lee, et al. (2002) Investor sentiment is significant factor to explain excess return and conditional 

volatility stocks 

Rosen (2006) Sentiment is a reaction of investors to factors other than the value created by the merger 

Lemmon and 

Portniaguina 

(2006) 

Market sentiment reflects the degree of excessive optimism or pessimism in the beliefs 

of investors about stocks in general that is not justified by fundamentals  

Baker and 

Wurgler (2006) 

 

Investor sentiment is the propensity to speculate. Under this definition, sentiment drives 

the relative demand for speculative investments, and so causes cross-sectional effects 

even if arbitrage forces are the same across stocks 

Hahn and Reyes 

(2004) 

 

Market sentiment is investor optimism (pessimism) during expansionary (recessionary) 

periods that could lead to differential expectations and responses to corporate 

announcements  

Source: Authors 

The prior literature on investor sentiment (DeLong, et al. 1990, Shleifer and Vishny, 1997) argues 

that under certain circumstances investor sentiment can distort the market price, that lead the scholars to 

further sentiment research using various sentiment proxies and developing new sentiment measures. 

Barberis, et al. (1998), Daniel, et al. (1998) Hong and Stein (1999) offer the well-developed sentiment 

models, which are widely cited in the subsequent literature. However, formal models are difficult to test 

directly since they typically involve sources of sentiment, which are difficult to measure. Therefore, most 

of research papers focus on empirical examination of the importance of sentiment rather than testing 

formal economic models. Sentiment literature gives special attention to sentiment measures, their validity 

and their predictive power. Brown and Cliff (2004), Qui and Welch (2006), Lemmon and Portniaguina 

(2006), and Baker and Wurgler (2007) give a comprehensive review of direct and indirect sentiment 

measures widely used in a current body of research. Direct or survey-based sentiment measures include 

Investor's Intelligence survey (Brown and Cliff, 2004, 2005, Lee et al., 2002, Solt and Statman, 1988, 

Clarke and Statman, 1998) and the American Association of Individual Investors survey (Bandopadhyaya 

and Jones, 2006, Brown and Cliff, 2004, Clark and Statman, 1998, Fisher and Statman, 2000, Baker and 

Stein, 2004, Baker and Wurgler, 2006). Consumer Confidence Index and Consumer Sentiment Index may 

also be attributed to explicit or direct sentiment measures (Qui and Welch, 2006, Fisher and Statman, 

2000, Lemmon and Portniaguina, 2006, Schmeling, 2009, Brown and Cliff, 2004, 2005, Bergman and 

Roychowdhury, 2008). Direct sentiment measures are based directly on surveys but are often criticized 

for potential gap between how people respond and how they actually behave.  Market sentiment needs to 

be explored in different contexts and in different markets, as waves of sentiment have clearly discernible, 

important and regular effects on firms and stock markets as a whole. Prior research use different 

sentiment measures that have their advantages and disadvantages. Since survey need time and discipline 

to fill them out, people are reluctant to do it and their answers might be biased. Although the data is 
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compiled on the weekly or monthly basis, the results do not capture investor sentiment at a given point-

in-time, as it is a mix of recent and old opinions. Therefore, the researcher faces the problem how many 

periods to lead the survey-based sentiment measures. There is also a threat for the potential conflict of 

interest, as surveys participants are the respondents and market practitioners at the same time. However, 

the main drawback of direct survey-based sentiment measures is that there is a threat that people respond 

differently than they actually behave. This explains the popularity of indirect sentiment measures that are 

categorized into variables related to market performance, trading activity, derivatives, and others. The 

main disadvantage of the indirect measures is potential information loss. A large body of research uses 

indirect sentiment measures (Neal and Wheatley, 1998, Lee, et al., 1991, Chen, et al., 1993, Chopra, et 

al., 1992, Baker and Stein, 2004) separately or includes them into composite sentiment indices (Baker and 

Wurgler, 2006, 2007, Brown and Cliff, 2004, 2005, Bandopadhyaya and Jones, 2006). Since they include 

mostly technical indicators they are often criticized for their non-academic nature. 

Recent research focuses on empirical examination of sentiment effect on stock returns (Brown & 

Cliff, 2004, He, Mian, & Sankaraguruswamy, 2007). Lee, Shleifer, and Thaler, (1991), Elton, Gruber, and 

Busse (1998), Neal and Wheatley (1998), Baker and Wurgler (2006), Lemmon and Portniaguina (2006) 

report a significant sentiment effect on cross-section of stock returns, but aggregate predictions remain 

less clear (Schmeling, 2009, Brown & Cliff, 2005, and etc.). 

Theorizing sentiment effect of on investors’ propensity to overreact and underreact to information 

events, the next section relates market sentiment, overreaction and underreaction theories.  

 

Market Overreaction/Underreaction and Market Sentiment: Rational vs. Behavioural 

Approach 

Since scholars recognize that investors’ reaction to information events can be generated by a 

pervasive market sentiment, this paper combines sentiment, overreaction and underreaction theories to 

find out whether the market-wide sentiment affects the stock return responses to firm-specific news. 

Prior literature provides some theoretical insights to address this issue. David (1997) and Veronesi 

(1999) gives a rational explanation of market overreaction in a regime-switching framework. David 

(1997) explores the effects of uncertainty on investor’s portfolio composition and its implications for 

market-wide excess returns. Veronesi (1999) uses David’s model as an underlying framework to relate 

the effects of uncertainty and risk aversion to stock market volatility. Veronesi (1999) develops a rational 

expectations equilibrium model of asset prices where the drift of fundamentals shifts between two 

unobserved states of the market at random times. The high level of investors’ uncertainty about the state 

of the market affects the volatility of stock returns, and investors require the extra discount. When times 

are good (market sentiment is high), bad news makes investors increase the discount over expected future 

returns in order to bear the risk of higher uncertainty. This results in the greater price reduction due to bad 

news than the reduction in expected future returns. And good news in bad times (market sentiment is low) 

makes investors increase the expected future returns and also increase the discount in order to hold an 

asset. Hence, the increase in price is lower than the increase in expected future dividends. Veronesi 

(1999) theorizes market overreaction to bad news when market sentiment is optimistic and underreaction 

to good news when market sentiment is pessimistic. Furthermore, this model explains the features of 

stock returns (excess volatility and time-varying expected returns) after allowing the market conditions to 

vary comparing to conventional models. 

De Long et al (1990) and Vlad (2008) explains those phenomena behaviourally. Consistently with 

Veronesi (1999), they indicate that good and bad news has asymmetric effect on asset pricing process 

with bad news creating higher volatilities than good news of the same magnitude. Literature attributes 

asymmetry in responses to behavioural biases such as “loss aversion” or “disposition effect” (Shefrin and 

Statman, 1985). However, the most of behaviourally framed research, including Vlad’s study, are subject 

to limitations, as they focus on individual responses to news rather than to aggregate market reactions. In 

regime-switching models asymmetry in responses to good and bad news is attributed to uncertainty about 

the state of the market. Investors’ expectations depend on market-wide information and individual 

investors’ responses to news are ignored. Behavioural models focus more on individual responses rather 

than to aggregate market reaction to news. Behavioural literature suggests that individual investors form 

their expectations based on past firm-specific information, while the aggregate market conditions are 

ignored. 

The hypothesis, that stock prices become more sensitive to bad news than to good news as the 

market rises, is related to both behavioural and regime-switching models. However, a current body of 

research takes either regime-switching or behavioural approach. Conrad, et al. (2002) contribute to both 
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strands of literature by combining and hypothesizing the interaction of market-wide conditions and firm-

specific responses. Their findings support the hypothesis that the stock prices respond more strongly to 

bad news in good times. Consistently with implications of regime-switching models, they find that 

difference between bad and good news response coefficients rises with the market. 

Recent research explores the strength and the asymmetry in market responses to bad and to good 

news under the effect of market sentiment at the cross-section of stock returns. Some empirical studies 

explore asymmetry in value and glamour firm responses to news (La Porta, 1996, La Porta, 1997, 

Bernard, et al., 1997, Skinner and Sloan, 2002). The cross-sectional analysis in La Porta (1996) reveals 

overreaction patterns in prices of glamour and value stocks. Glamour stocks earn negative returns on the 

days of their future earnings' announcements, and value stocks earn positive returns. Skinner and Sloan 

(2002) argue that glamour stocks' reaction to bad news is much stronger than value stocks' reaction. 

Conversely, Conrad, et al. (2002) do not find a significant differential between value and glamour stocks 

reaction to news. However, they report significant differences in NYSE and NASDAQ stock return 

responses to news. This invites for further research to answer why NASDAQ firms respond more strongly 

than NYSE companies. To summarize, the shortcomings of the current body of research imply the further 

development of more sophisticated models able to explain more precisely the strength of responses of 

firms with different characteristics. 

Cooper, et al. (2003) argues that the state of the market generates significant deviations in stock 

returns. They test an overreaction theory of short-run momentum and long-run reversal in the cross 

section of stock returns and find evidence that the profits to momentum strategies depend critically on the 

state of the market. 

He, et al. (2007) analyze how prevailing market-wide sentiment affects the responses of small and 

large investors to firm-specific news. They conclude that small investors’ responses to firm-specific news 

vary with market sentiment and report on the puzzling buying activity of small investors on bad news that 

is especially pronounced during the periods of optimism in the market. They also find that small 

investors’ responses to firm-specific news are more pronounced for hard-to-value-and-arbitrage stocks 

(small, young, growth, and volatile firms). He, et al. (2007) report, that market sentiment hardly sways 

large investors’ responses to firm-specific news. This finding is in line with the proposition that large or 

institutional investors are rational and less prone to behavioural biases and market sentiment effects. This 

leads to the conclusion that market sentiment affects the more pronounced investors’ responses to firm-

specific news. 

The asymmetry in responses depending on the state of the market and/or economy was also 

reported in McQueen and Roley (1993), Veronesi (1999), Conrad, et al. (2002). Thus, He, et al. (2007) 

contribute to the literature that documents small investors’ propensity to buy on bad news. Individual 

investors’ responses to news are also explored in Lee (1992), Hirshleifer, et al. (2008), and Battalio and 

Mendenhall (2005). Hirshleifer, et al. (2008) find that individuals are significant net buyers after both 

negative and positive extreme earnings' surprises. 

Hence, this area of research is of a particular interest, as it is still little known how market 

sentiment affects market reaction to news in the specific financial markets. The question, whether there is 

asymmetry in responses to good and to bad news under the effect of certain market conditions in 

emerging, thinly traded and low liquidity markets remains unanswered. However, there are some studies 

that explore how the market reacts to macroeconomic news under different market/economy conditions in 

the emerging markets. Some empirical papers suggest an important role to market sentiment that affects 

the strength and the asymmetry in market responses to macronews in emerging Eastern European stock 

markets. The effects of market conditions effects of market conditions were examined in stock markets by 

McQueen and Roley (1993), Veronesi (1999), Flannery and Protopapadakis (2002), Conrad, et al. (2002), 

Adams, McQueen and Wood (2004), Boyd, Hu and Jaganathan (2005), and Andersen, Bollerslev, 

Diebold & Vega (2007). They provide evidence of more pronounced relations of stock returns and 

fundamental macro news after allowing market conditions to vary. 

 

Conclusions 
To conclude, market sentiment becomes an important economic quantity that is explored in various 

contexts. Earlier studies on market sentiment provide descriptive characteristics of sentiment measures 

and concentrate more on their validity. The subsequent studies focus more on the prediction of the stock 

returns using sentiment as one of the explanatory or control variables. An overview of overreaction, 

underreaction and market sentiment literature reveals that the interaction of market sentiment and other 

economic quantities is largely unexplored. A few studies provide evidence on how market sentiment 
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affects investor responses to information events. Furthermore, the literature fails to report on the 

interaction of overreaction/underreaction and market sentiment in the emerging, thinly-traded and illiquid 

markets. 

Nevertheless, there are some attempts to employ sentiment as an explanatory variable of market 

overreaction/ underreaction to information events. The issue is addressed both in rational and behavioural 

settings. Neoclassical finance theory suggests a rational explanation of excessive stock price reaction to 

information events. However, the rational expectations equilibrium model looks at aggregate market 

reaction to information events under varying market conditions and does not account for individual 

responses to news. On the other hand, behavioural models look at individual responses and ignore 

aggregate market reactions. However, the behavioural approach is criticized by asset pricing theorists for 

a psycho-mining. Furthermore, it is criticized for a wide range of conceivable irrational behaviour 

patterns that are virtually unrestricted and that these patterns are ad hoc used to explain market anomalies, 

almost losing the predictive power. But in the real world individuals may hold erroneous beliefs and may 

have biased preferences, which could vary significantly across investors.  Therefore, the behavioural 

approach with its shortcomings takes more realistic assumptions about how investors make their 

investment decisions, but not how they should make them under certain conditions. Behavioural research 

contributes to the positive rather than the normative theory. 

The paper identifies that both regime-switching and behavioural models are insufficient to explain 

precisely anomalous investors' behaviour. Therefore, they must be extended. Evolutionary finance 

insights might be useful in explaining investors’ expectation formation process. The further research 

taking a combined approach would be valuable for innovative financial intermediaries that are interested 

in the fast adjustment of financial products for the asset market after the shocks in the market and/or 

economic conditions. 
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INVESTUOTOJŲ SENTIMENTAI, PER STIPRIOS IR PER SILPNOS JŲ REAKCIJOS  Į 

AKCIJŲ RINKĄ 
  

Santrauka 

 

Straipsnyje tiriama, kaip rinkos sentimentai lemia per stiprias ir per silpnas investuotojų reakcijas į naujienas. 

Nors yra didelis mokslininkų susidomėjimas per stipriomis ir per silpnomis reakcijomis ir jos tiriamos tradicinės 

finansų teorijos (David, 1997, Veronesi, 1999, Docking, Koch, 2005) bei investuotojų teorijos kontekstuose 

(Barberis ir kt., 1998, Daniel ir kt., 1998, Hong, Stein, 1999), rinkos sentimentų poveikis investuotojų reakcijoms į 

naujienas yra mažai tyrinėtas. Pastarųjų metų studijos tiria asimetrines investuotojų reakcijas į geras ir į blogas 

naujienas, kurias lemia verslo ir ekonominės sąlygos. Daugelis studijų, kurios tiria per stiprias ir per silpnas 

reakcijas į makroekonomines naujienas, įvairiose finansų rinkose pateikia prieštaringas išvadas. Tik keletas studijų 

tiria per stiprias ir per silpnas reakcijas į specifines įmonių naujienas kintant rinkos sentimentams. Todėl šio 

straipsnio tikslas yra ištirti egzistuojančią per stiprių ir per silpnų reakcijų literatūrą pateikiant teorines sentimentų 

poveikio reakcijoms į naujienas prielaidas. Straipsnyje identifikuojama, kad mokslininkai skiria nepakankamai 

dėmesio per stiprioms ir per silpnoms investuotojų reakcijoms. Tolesni tyrimai turėtų būti orientuoti į empirinius 

sentimentų poveikio per stiprioms ir per silpnoms reakcijoms į naujienas tyrimus. Straipsnio indėlis yra tas, kad 

siūloma santykinai nauja per stiprių ir per silpnų reakcijų į naujienas tyrimo kryptis. Manoma, kad per didelis 
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optimizmas (pesimizmas), perduodamas socialiai sąveikaujant, veikia investuotojų sprendimus, kurie atsispindi 

akcijų bei prekybos apimčių svyravimuose. Straipsnis pateikia naudingų įžvalgų inovatyvioms finansų institucijoms. 

Gilus finansų rinkos dinamikos, finansų rinkos anomalijų ir įvairių ekonominių dydžių tarpusavio sąveikos 

suvokimas padės finansų institucijoms greitai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, siūlyti naujus finansinius 

produktus ir investavimo strategijas keičiantis rinkos sentimentams. 

Pagrindiniai žodžiai: per stiprios ir per silpnos reakcijos, rinkos sentimentai. 
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PERSONALO MOKYMAS(IS) – BESIMOKANČIOS ORGANIZACIJOS 

KŪRIMO(SI) PRIELAIDA  

(aukštos kvalifikacijos specialistų reikalaujančios įmonės atvejis) 

 
Linas Merkys, Oksana Šlapšienė 

Vytauto Didžiojo universitetas 

 

 
Anotacija. Šiuo straipsniu buvo siekiama atskleisti personalo mokymo(si) įtaką besimokančios organizacijos 

kūrimui(si). Straipsnyje atskleidžiama besimokančios organizacijos kūrimosi samprata ir raida, aptariami 

pagrindiniai besimokančios organizacijos bruožai ir prielaidos išryškinant darbuotojų veiklos efektyvumą 

lemiančius veiksnius bei mokymo(si) ir lojalumo sąsajas. Empiriniu tyrimu atskleistos organizacijos X 

(reikalaujančios aukštos kvalifikacijos specialistų) narių (vadovų ir darbuotojų) nuomonės apie besimokančios 

organizacijos kūrimosi prielaidas.  

Pagrindiniai žodžiai: besimokanti organizacija, darbuotojas, vadovas, besimokančios organizacijos 

kūrimo(si) prielaidos. 

 

Įvadas 

Vystantis gamybos, paslaugų sektoriams kuriasi naujos organizacijos, spartėjant aplinkos 

pokyčiams ir techninėms naujovėms organizacijos taip pat privalo judėti į priekį ir tobulėti. Nuolat 

didėjanti konkurencija tarp organizacijų skatina jų vadovus naujai pažvelgti į savo organizacijų veiklą, 

daugiau dėmesio skirti darbuotojų tobulinimuisi, organizacijos aplinkos gerinimui, naujų kokybės 

reikalavimų užtikrinimui. Šiame straipsnyje aptariama besimokančios organizacijos sąvoka, įvairių 

mokslininkų požiūris į mokymąsi, nagrinėjami mokymosi formos ir metodai, analizuojami besimokančios 

organizacijos bruožai ir skirtumai nuo nesimokančios organizacijos. Taip pat aptariamas besimokančios 

organizacijos pranašumas laisvosios rinkos sąlygomis prieš kitas organizacijas, analizuojama, kokia 

mokymosi nauda organizacijai ir darbuotojui ir kiek tai turi įtakos organizacijos veiklos efektyvumui, 

darbo kokybei. Straipsnyje analizuojama besimokanti organizacija ir mokymas(is) joje. Straipsnio tema 

aktuali, nes besimokančiomis save vadinančių organizacijų šiuo metu yra pakankamai nemažai, tačiau yra 

klausimas, ar jos iš tiesų gali save vadinti besimokančiomis, jei visas mokymasis prasideda ir baigiasi 

personalo išsiuntimu į seminarus. Besimokančią organizaciją ir poreikį mokytis mokslinėje literatūroje 

nagrinėjo ir nagrinėja gana daug lietuvių ir užsienio autorių: D. Beresnevičienė (1992, 2000), G. Bogard 

(1991), L. Broomas, C. M. Bonjean, D. H. Broom (1992), E. Normantas (1998), J. Vveinhardt (2009), 

D. Bukantaitė, D. Remeikienė (2007), J. Kvedaravičius, (2006), V. Tubutienė, R. Poškutė (2007) ir kt. 

Mokslininkų teigimu, mokymasis tampa esminiu siekiant sėkmingos asmens karjeros ir organizacijos 

veiklos kokybės, tačiau galutinės išvados, ar besimokanti organizacija tikrai atitinka tokiai organizacijai 

keliamus reikalavimus, kiek įtakos tai daro pačiai organizacijai, kuri įvardijama kaip besimokanti, 

nepavyko aptikti. Dažniausiai besimokanti organizacija įvardijama kaip sėkmingos organizacijos raidos ir 

prisitaikymo prie laikotarpio iššūkių rodiklis. 

Temos naujumas ir aktualumas. Nagrinėjama tema verta tyrimo jau dėl to, jog konkretaus 

besimokančios organizacijos apibūdinimo nėra, skirtingi autoriai pateikia skirtingas sampratas apie 

besimokančias organizacijas. Straipsnyje pateikiamos skirtingos besimokančios organizacijos sampratos, 

įvairūs požiūriai į besimokančią organizaciją ir jos kriterijus. Empirinis tyrimas atliktas organizacijoje, 

kuriai būdinga aukštos kvalifikacijos darbuotojų intelektinė veikla, todėl besimokančios organizacijos 

prielaidų analizė leidžia išryškinti darbo saugumo, kokybės bei paslaugų ir produktų saugumo ir kokybės 

aspektus.  

Probleminis klausimas: kokios yra besimokančios organizacijos kūrimo(si) prielaidos įmonėje X 

(aukštos kvalifikacijos specialistų reikalaujančios įmonės atvejis)?  

Straipsnio tikslas – atskleisti personalo mokymą(si), kaip besimokančios organizacijos kūrimo(si) 

prielaidas.  

Objektas – personalo mokymas(is), kaip besimokančios organizacijos kūrimo(si) prielaidos 

(aukštos kvalifikacijos specialistų reikalaujančios įmonės atvejis).  

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros lyginamosios analizės metodas, dalinai struktūrizuoto 

interviu metodas. Duomenys (interviu transkripcijos ir dokumentai) sisteminti taikant turinio analizės 

metodą. 
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Besimokanti organizacija – samprata ir raida 

Sparčiai besimokanti įmonė turi įsisavinti naujas technologijas, naujus organizacijų ir personalo 

valdymo sprendimus. Sėkmė lydi tuos, kurie greičiausiai įsisavina technikos naujoves, sugeba greitai 

apmokyti darbuotojus dirbti su naujais įrengimais, skatina darbuotojų aktyvų dalyvavimą įmonės veikloje. 

Pastaruoju metu vis daugiau įmonių skiria dėmesį ne tik technikos naujovėms, tačiau ir personalo 

ugdymui. Darbdaviai pradeda suprasti, kad tik naujų technologijų naudojimas negali padidinti darbo 

efektyvumo, todėl atsigręžia į savo organizacijos darbuotojus, jų ugdymą, taip skatindami jų aktyvų 

dalyvavimą darbinėje veikloje. Kvalifikuoti darbuotojai, kurie ilgai dirba įmonėje, gali efektyviau spręsti 

iškilusias problemas, o galimybė tobulintis suteikia jiems perspektyvą įgyti naujų žinių ir taip kilti 

karjeros laiptais. Aišku tai, jog tam tikra darbuotojų kaita organizacijoje nėra blogai, kadangi kiekvienas 

naujas darbuotojas ateina su naujomis idėjomis ir požiūriu į tam tikras darbo problemas. Naujų darbuotojų 

adaptacijai ir mokymams įmonė turi išleisti nemažai pinigų, tačiau daugeliu atvejų savų darbuotojų 

mokymas, skatinimas mokytis patiems gerina įmonės darbo efektyvumą.  

Žinoma tai, kad besimokanti organizacija neapsiriboja darbuotojų mokymusi ir mokymu, tai yra 

daug platesnė sąvoka. Literatūroje nepateikiamas vienas apibrėžimas, kas yra besimokanti organizacija. 

Daugelis autorių skirtingai apibrėžia besimokančios organizacijos sampratą ir akcentuoja skirtingus 

kriterijus, tokius kaip: mokymosi organizacijoje, darbo vietoje, mokymosi klimato ir struktūros santykis, 

Ortenblad (2002), pokyčiai organizacijos tarpusavio santykiuose. Brunes, Cooper, West (2003) ir Albert 

(2005) akcentuoja besimokančios organizacijos neatsiejamumą nuo jos struktūros, kultūros ir kaitos. 

Jensen ir Rasmussen (2004) pažymi, jog besimokanti organizacija orientuojasi į asmenų žinių kaitą, kaip 

veiklos funkciją. Robbins (2003), kaip ir Balvočiūtė (2007), besimokančią organizaciją apibūdina kaip 

gebančią nuolat adaptuotis ir keistis, t. y. prisitaikyti prie aplinkos. Reikia pastebėti, jog besimokanti 

organizacija, kaip ir bet kuri kita, turi savo privalumų ir trūkumų. Toliau minimi teigiami ir neigiami 

besimokančios organizacijos aspektai. 

Tarp teigiamų yra šie:  

 Besimokančioje organizacijoje naujos technologijos gali padėti sukurti naujus tinklus, 

pajėgiančius reguliuoti organizacijos darbą pasinaudojant kiekvieno organizacijos darbuotojo žiniomis, 

įgūdžiais ir suvokimu (Bukantaitė, 2005); 

 Besimokančioje organizacijoje lyderystė yra išskaidyta. Uždavinių siekimas yra 

derinamas su supratimu. Tokioje organizacijoje skatinamas kiekvieno darbuotojo lyderiavimas, kas 

teigiamai veikia organizacijos judėjimą pirmyn, kadangi kiekvienas darbuotojas gali pritaikyti savo idėjas 

organizacijos veikloje ir jos vystymesi, tačiau tai prieštarauja tradicinei vadybai (Bukantaitė, 2005). 

Tarp neigiamų yra šie: 

 Mokymosi procesas reikalauja atvirumo ir savikritikos, o šie aspektai yra svetimi 

tradicinės vadybos sampratai. Vadovai yra įpratę valdyti padėtį ir nėra linkę pasitikėti savaime 

susidarančiais procesais organizacijoje, o besimokančioje organizacijoje lanksti ir prisitaikanti kontrolės 

struktūra yra vienas iš gyvavimo pagrindų (Bukantaitė, 2005); 

 Besimokančioje organizacijoje hierarchija ir kontrolė neturėtų būti iš anksto nustatytos ir 

sudarytos, taip pat prieštarauti tradicinės vadybos sampratai. Tokioje sistemoje turėtų būti sudarytos 

galimybės perimti vadovavimą, tačiau daugumoje organizacijų vis dar stiprus tikėjimas, jog tvarką 

palaiko aiški organizacijos struktūra ir hierarchinė sistema (Bukantaitė, 2005); 

 Mokymasis tik dėl mokymosi gali tapti dar viena ideologija (Jensen, Rasmussen, 2004). 

Tokiu atveju mokymasis visiškai neduoda naudos organizacijai. Kad taip neatsitiktų, reikia modeliuoti 

įvairias naujas situacijas, pašalinti numatomus trukdžius ir taip paversti mokymąsi organizacijoje 

pozityviu aspektu iš socialinės perspektyvos (Bukantaitė, 2005). 

1 lentelė.Besimokančios organizacijos charakteristika  

Organizacijos 

tipas 

Organizacijos bruožai 

  

  

Besimokanti 

organizacija 

Stebi aplinką 

Supranta naujovių svarbą 

Kiekvieną naują užduotį vertina kaip galimybę mokytis 

Nuolat atsinaujina 

Įdarbina asmenis, nusiteikusius išmokti naujų darbo metodų, įgyti naujų įgūdžių 

Sudaro galimybę darbuotojams adaptuotis ir keistis 

Skatina žinių troškimą, smalsumą 

1 lentelės tęsinys kt. puslapyje 
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1 lentelės tęsinys. Besimokančios organizacijos charakteristika 

Organizacijos 

tipas 

Organizacijos bruožai 

 

 

Besimokanti 

organizacija 

Kiekvienam padeda rasti ir išnaudoti mokymosi galimybes 

Kuria mokymosi rėmimo sistemas 

Organizacijos vadovus traktuoja kaip pavaldinių tobulėjimo skatintojus 

Pripažįsta ir vertina tuos vadovus, kurie rūpinasi savo pavaldinių tobulėjimu 

Mokosi iš sėkmių ir nesėkmių 

Bendram mokymuisi vienija tiekėjus ir vartotojus 

Šalina mokymosi kliūtis 

Užtikrina mokymąsi visose organizacijos grandyse 

Šaltinis: Leonienė, 2001, p. 91 

 

Požiūris į besimokančią organizaciją 

Galima teigti, jog besimokančios organizacijos modelis yra labiau idealistinis, t. y. nuolat 

siekiamas. Tai nėra toks modelis, kurį organizacija galėtų įgyvendinti per dieną ar metus. Simonaitienė 

(2003) apibūdina besimokančią organizaciją akcentuodama: 

- skatinimą mokytis, mokymosi gebėjimų ugdymą; 

- mokymosi tempą; 

- nuolatinę refleksiją; 

- žinių kūrimą; 

- žinių ir informacijos sklaidą organizacijoje; 

- mokymosi organizacijoje lygius: individo → grupės → organizacijos; 

- pokyčius organizacijoje, tarpusavio santykiuose; 

- mokymąsi, kaip pagrindinę organizacijos kultūros vertybę. 

A. Sakalas (2003, p. 173) pateikė pagrindinius besimokančios organizacijos kūrimo etapus: 

- suformuluojami organizacijos tikslai, su kuriais supažindinami įmonės darbuotojai; 

- sudaromi mokymo planai; 

- besimokantiems suteikiama įvairiapusė metodinė pagalba; 

- sukuriama reikalinga mokymui(si) organizacija; 

- sukuriama darbuotojų motyvavimo sistema, kad jie turėtų norą tobulėti; 

- sukuriama kontrolės sistema. 

Burnes, Cooper, West (2003) išskiria du, jų manymu, svarbiausius faktorius, kurie daro įtaką 

mokymosi organizacijoje būtinumui, – tai globalizacija ir nuolatinė kaita. Autoriai mano, jog tik 

besimokydama organizacija gali keistis ir prisitaikyti prie šių reiškinių. Elkjaer (1999) požiūriu, labai 

svarbu rasti santykį tarp asmens ir organizacijos mokymosi, t. y. organizacijos vystymasis daro įtaką 

darbuotojų meistriškumui. Būtina pastebėti, jog dauguma mokslininkų išskiria, kad besimokančios 

organizacijos pagrindas yra žmogus. Wang ir Ahmed (2003) teigia, kad besimokančios organizacijos 

pagrindas yra besimokantys asmenys. Ikehara (1999) teigia, jog besimokantis žmogus nebūtinai yra 

rodiklis, jog organizacija yra besimokanti, todėl asmenų integravimas į organizacijos mokymąsi yra 

organizacijos, siekiančios tapti besimokančia, užduotis. Argote (1999) mano, kad organizacija mokosi 

panašiai kaip ir grupės, kadangi tokie procesai kaip įtaka, koordinavimas, suderinimas būdingi tiek 

organizacijai, tiek ir grupei, tačiau grupėje mažesniu mastu. Tačiau Goh (2003) prieštarauja šiai minčiai ir 

teigia, kad struktūra, strategija ir procedūros lengvina mokymąsi, ir tai tampa mokymosi pagrindu 

organizacijoje.  

 

Darbuotojų veiklos efektyvumą lemiantys veiksniai ir mokymas(is) 

Vienas žinomiausių šiuo metu JAV verslo konsultantų ir daugybės knygų autorius, mokslininkas 

Mark Graham Brown (2004) siūlo didelėms ir mažoms kompanijoms būdus, kuriais vadovaujantis galima 

padidinti tiek pačių kompanijų, tiek pavienių darbuotojų darbo efektyvumą. Savo knygoje „Get it, set it, 

move it, prove it: 60 ways to get real results in your organization“ autorius nurodo penkis pagrindinius 

principus, įgalinančius padidinti darbuotojų efektyvumą nepriklausomai nuo kompanijos dydžio ar 

veiklos pobūdžio: 

 Darbuotojai žino, ko iš jų tikimasi. Darbuotojų užtikrintas žinojimas, kaip ir kiek atlikto 

darbo vadovybė iš jų tikisi, padaro veiklos efektyvumo standartus aiškesnius ir atviresnius. Pasak 

autoriaus, produktyvumo bei efektyvumo standartai kompanijose dažnai nėra aiškiai apibrėžiami. Tai 

paliekama tarsi asmeniškai nuspręsti darbuotojui.  
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 Užtikrinti reguliarią darbo efektyvumo apskaitą naudojant objektyvius duomenis efektyvumui 

įvertinti. Kasmetiniai efektyvumo vertinimai, pasak šio autoriaus, yra tik laiko švaistymas, kadangi 

darbuotojams reikia dažnesnių ir gerokai labiau specializuotų efektyvumo vertinimų. Tam geriausiai tinka 

net ne savaitiniai, bet kasdieniai vertinimai pagal pastovius reguliarius ir darbuotojams aiškiai iš anksto 

žinomus vertinimo kriterijus.  

 Darbo efektyvumo vertinimo įgyvendinimas turi būti paremtas tiek pozityviomis, tiek 

negatyviomis pasekmėmis. Daugelyje organizacijų geri darbuotojai gauna dar daugiau darbo, tuo tarpu 

mažiau efektyviai dirbantiems skiriami menkesni įsipareigojimai. Tuo tarpu, norint naudingai kontroliuoti 

darbuotojų elgesį, ne taip efektyviai dirbantys žmonės turi būti palaipsniui pratinami prie darbo krūvio, 

labai efektyviems darbuotojams negalima leisti pervargti. Be to, darbuotojai turi visada tiksliai žinoti, 

koks bus vadovybės atsakas į tam tikrą jų darbo efektyvumo lygį. 

 Technologinė pažanga ir tinkami darbo įrankiai gali stebėtinai padidinti darbuotojo 

produktyvumą. Brown siūlo darbuotojus aprūpinti kiek įmanoma geresne, naujesne technine įranga 

(atsižvelgiant į įmonės finansines galimybes). Taikomų technologijų kiekis priklauso nuo to, kiek protinės 

veiklos yra naudojama atitinkamoje veikloje. Pavyzdžiui, plieno pramonėje ar popieriaus pramonėje, kur 

žmogaus darbą galima iš dalies arba visiškai pakeisti automatiniais įrankiais, technologijos ir tinkama 

įranga yra labai svarbi. Kita vertus, architektūra, aviacija, biotechnologijos ir daugybė kitų sričių 

reikalauja aktyvaus ir įtempto protinio darbo (ypač idėjų generavimo stadijoje), todėl čia tinkama įranga 

nors ir labai svarbi, kaip pagalbinė priemonė protiniam darbui, reikalingas darbuotojų sprendimų 

priėmimas, žinios, intelektas. Šiuo atveju darbuotojai turi nuolatos kelti savo kvalifikaciją, atnaujinti 

žinias ir įgyti naujų įgūdžių, todėl efektyvumą ypač didinantis veiksnys yra mokymai. 

 Tinkamos paskatos gali stipriai pakelti darbuotojų efektyvumo lygį. Daugelyje kompanijų 

efektyvumas vis dar vertinamas tik finansinėmis priemonėmis. Brown teigimu, tai nėra visiškai teisingas 

požiūris. Efektyvumo vertinimas turi būti paremtas ne tik pardavimais ar apyvarta (kalbama konkrečiai 

apie pardavėjus arba vadybininkus). Labai svarbūs faktoriai yra darbuotojų pasitenkinimas darbu, taip pat 

klientų požiūris į atliktą darbą. Todėl turi būti taikomas pakankamai gerai subalansuotas efektyvumo 

vertinimas (James, et al., 2005). 

Su darbuotojų mokymu(si) ir tobulėjimu galima susieti praktiškai kiekvieną principą, kadangi 

mokymas(is) apima ne tik naujas konkrečioje darbo vietoje pritaikomas žinias ir įgūdžius ar jų gilinimą, 

bet ir visas kitas patirtis, požiūrio keitimą, savo laiko planavimą ir panašius dalykus, kurie turi įtaką jų 

veiklos efektyvumui. 

 

Darbuotojų mokymas(is) ir motyvacija bei lojalumas įmonei 

Vienas iš veiksnių, lemiančių ne tik darbuotojų išlaikymą darbo vietoje, arba, kitaip tariant, 

lojalumą (kad darbuotojas neišeitų dirbti pas konkurentus), yra darbuotojų galimybė tobulėti ir mokytis, 

kelti savo kvalifikaciją ir įgyti, tobulinti arba net keisti savo įgūdžius. Galimybė augti ir tobulėti mokantis 

bei įgyjant naujų įgūdžių ar kvalifikacijų, yra vienas iš svarbiausių faktorių darbuotojų motyvacijai 

Pundzienė (2002). 

Yra keletas dalykų, kuriuos darbuotojai norėtų įgyti mokydamiesi ir tobulindamiesi, ir tai nėra tik 

„paviršinis“ savo įgūdžių tobulinimas. Bakanauskienė (2008) pažymi, kad darbuotojai nori mokymosi 

galimybių, kurios būtų naudingos ne tik kompanijoms, bet ir jiems patiems asmeniškai. Mokymo ir 

darbuotojų tobulinimo procese labai svarbus aspektas yra mokymo programos sudarymas. Išbaigta 

mokymo programa įmonėje susidaro iš aiškaus tikslų ir mokymo metodų įvardijimo, naujų kompetencijų 

ir įgūdžių poreikių analizės su numatomais būdais, kaip to pasiekti. Tokios programos sudaromos atskirai 

konkrečioms įmonėms ir apima fundamentalų supratimą, kaip jos tinka organizacinės struktūros viduje. 

Svarbu numatyti, kaip mokymo proceso metu sąveikaus atskiri skyriai, darbuotojai ir kaip tai paveiks 

visos įmonės darbą. Vienas iš svarbiausių aspektų kalbant apie darbuotojų mokymą yra suaugusiųjų 

mokymas. Efektyviausios darbuotojų mokymo programos didžiausią įtaką turi būtent ne kompanijai, o 

konkrečiam darbuotojui. Todėl mokymai, susiję su darbuotojų išsaugojimu, turėtų tapti personalo 

politikos orientyru.  

Kitas svarbus darbuotojų mokymų aspektas yra tęstinis lavinimas. Toks mokymo būdas daugiausia 

naudos teikia darbuotojui. Tokio lavinimo pavyzdys gali būti netgi leidimas darbuotojui mokytis 

universitete ar kolegijoje, lankyti specialius tam tikros srities kursus, derinant asmeninę darbuotojo 

iniciatyvą su firmos galimybėmis suteikti finansinę ir moralinę paramą (Jucevičius, 1995). 

Murray, Donegan (2003) taip pat pažymi, kad mokymai ir darbuotojų lavinimas kompanijose 

neretai sukelia problemų, kadangi darbuotojai nebūna pakankamai motyvuoti įgyti naujų žinių ar įgūdžių, 

patys nejaučia jų poreikio ir nemano, kad tai galėtų būti naudinga jų kompanijai. Atsiranda grėsmė, kad 
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darbuotojų lavinimas be motyvacijos kompanijai neduos realios naudos. Todėl reikalinga poreikio ir 

įgūdžių analizė, kad būtų nustatytas tikrasis darbuotojų mokymo ir ugdymo reikalingumas, padėsiantis 

išspręsti tam tikas problemas arba pagerinti darbą. Pavyzdžiui, darbuotojas nelabai moka naudotis 

kompiuteriu, ir tai sukelia darbo efektyvumo problemų. Tokiu atveju darbuotojo mokymas, prieš tai jį 

atitinkamai motyvavus ir paskatinus, duos realios naudos. Ir atvirkščiai – jei darbuotojas jau turi puikius 

darbo kompiuteriu įgūdžius, jį mokyti kompiuterinio raštingumo kompanijai nebus naudinga. Darbuotojas 

neturės poreikio mokytis, todėl bus tik veltui švaistomos firmos lėšos, ir mokymai neduos jokios naudos 

darbuotojui. Taigi pirmiausia reikia įsitikinti, kad mokymų poreikis iš tiesų egzistuoja ir yra tikslingas. 

Gali būti, kad darbuotojas dirba neefektyviai ne dėl įgūdžių stokos, o dėlto, kad jam neišaiškintos jo 

kompetencijos, jis nežino, ko iš jo tiksliai tikimasi. Be to, kai kuriems darbams reikalingos atitinkamos 

charakterio savybės ir gebėjimai. Pavyzdžiui, telepardavimo vadybininkas privalo būti labai 

komunikabilus. Jei jis neturi tokių savybių ar yra labai uždaras, bailus, gali būti, kad mokymai apskritai 

nepadės ir neišspręs problemos. Kitu atveju, darbuotojas turi suprasti, kodėl nauji įgūdžiai ar esamų 

įgūdžių stimuliavimas ir naujos žinios jam yra reikalingos darbe. Pats darbuotojas turi matyti sąsajas tarp 

atliekamo darbo ir mokymų. 

Zuzevičiūtė, Teresevičius (2007) pažymi, kad darbuotojų mokymui ir lavinimui turi būti sukurtas 

atitinkamas kontekstas. Darbuotojams turi būti suteikta informacija ne tik apie naujų įgūdžių būtinumą 

arba reikalingumą (tiek kompanijai, tiek pačiam darbuotojui), bet ir apie skatinimo, jei tobulės, mokysis, 

formas. Svarbu iš anksto paaiškinti, kas pasikeis mokymams pasibaigus. Tiesa, žodis „pasibaigus“ čia 

vartojamas ne visai tiksliai, kadangi šiuolaikinės įmonės, siekdamos maksimalaus darbuotojų 

efektyvumo, supranta požiūrį „mokytis visą gyvenimą“ kaip nuolatinį darbuotojų mokymąsi. Stoškus, 

Beržinskienė (2005) teigia, kad darbuotojų mokymai gali būti projektuojami dvejopai: juos gali 

organizuoti ir vesti įmonė, kurios darbuotojai mokomi, arba gali būti samdomi specialistai profesionalai 

bei kitos firmos, organizuojančios mokymus. Kurį iš šių dviejų variantų geriau rinktis, priklauso nuo 

siekiamo tikslo ir darbuotojų mokymus organizuojančios įmonės finansinės situacijos, o labiausiai – nuo 

įmonės resursų. Jeigu darbuotojams reikalingos naujausios IT žinios, o kompanijoje nėra IT specialistų, 

kompanijai teks samdyti mokytojus.  

Yra dar keli aspektai, nuo kurių priklauso efektyvių mokymų organizavimas: 

 Darbuotojų informavimas, kokius tiksliai įgūdžius apims mokymai per visą mokymų periodą. 

Reikia paaiškinti, ko tikimasi iš darbuotojų per jų mokymus. Tai turėtų padėti darbuotojams fiksuoti savo 

dėmesį į naujas žinias. Jeigu darbuotojas žino aiškiai, ko iš jo yra tikimasi, jis ta linkme ir nukreipia savo 

žinias, nejaučia diskomforto susidurdamas su nežinomybe. Pavyzdžiui, įmonė siūlo darbuotojui užsienio 

kalbos kursus. Jeigu darbuotojas nežinos, kad iš jo labiausiai tikimasi ne dalykinio žodyno, o gramatikos 

išmanymo, jis nukreips dėmesį nuo tų dalykų, kurie jam turėjo būti naudingiausi. 

 Darbuotojų įsisąmonimas, kad mokymasis ir tobulėjimas pirmiausia yra jų pačių interesas, rimtas 

požiūris į šį supratimą. Iš darbuotojų tikimasi, kad jie rodys pastangas ir iniciatyvą visų mokymų metu bei 

jiems pasibaigus, t. y. taikys darbe išmoktas žinias ir įgūdžius. Tai apima įsipareigojimą prieš pradedant 

mokytis, naujų idėjų pasiūlą ir iniciavimą, taip pat idėjų, žinių ir įgūdžių įsisavinimą bei jų pritaikomumą 

darbinėje veikloje. 

 Žinojimas, kad vidiniai ar išoriniai mokymai apims ir tinkamą pasirengimą mokymams. Tai 

reiškia, kad darbuotojai turi būti tinkamai paruošti mokymams, jiems reikėtų perskaityti medžiagą, 

susipažinti su mokymų turiniu. Negalima darbuotojų pradėti mokyti iškart, jie turi būti gerai tam 

pasirengę.  

 Mokymo paslaugų teikėjai (mokytojai) patys turėtų gebėti pirmiausia identifikuoti turimus 

darbuotojų įgūdžius, o tik vėliau juos keisti, modifikuoti ar kurti naujus. Tai leidžia mokytojams geriau 

įvertinti darbuotojus, aiškiau numatyti mokymų tikslus ir galimus rezultatus bei pasekmes. Pagal šias 

prognozes galima koreguoti ir mokymų programas bei jų turinį. 

 Darbuotojų išmokymas pritaikyti mokymo procese gautus įgūdžius ir žinias. Iš tiesų retas 

darbuotojas efektyviai pritaiko per savo karjerą įgytas žinias praktikoje. Į efektyvaus mokymo procesą 

turi būti įtraukta ir strategija, kaip darbuotojai panaudos įgytas žinias, o ne tik kokiu būdu jas įgis 

mokymo proceso metu. Efektyvus mokymas maksimizuoja mokymo pritaikymo galimybes realioje darbo 

vietoje. Klaidinga manyti, kad vien mokymas padarys teigiamus pokyčius darbo vietoje. Tam taip pat 

reikia atskiro pasiruošimo bei reikalinga efektyvi komunikacija tarp atskirų įmonės skyrių.  

 Mokytojų ir darbuotojų susitikimas prieš prasidedant mokymams. Reikėtų su kiekvienu 

darbuotoju diskutuoti apie jų viltis ir lūkesčius, išsiaiškinti, kodėl mokymas yra svarbi investicija tiek 

darbuotojų laiko, tiek visos įmonės finansine prasme. 
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Kalbant apie darbuotojų mokymus, paprastai išskiriami keli pagrindiniai būdai (visi jų vienaip ar 

kitaip susiję su darbo produktyvumu):  

 Naujų darbuotojų mokymai padeda geriau susipažinti su veiklos pobūdžiu bei įmonėje taikomais 

vidaus standartais ir veikla. Paprastai tokie mokymai, jų trukmė ir turinys yra apibrėžti įmonės įstatuose 

ar net Darbo kodekse. Mokymai gali būti organizuojami įvairiais būdais ir priklausomai nuo veiklos 

pobūdžio (Petkevičiūtė, 2006). 

 Specialūs mokymai konkrečias pareigas užimantiems darbuotojams leidžia pastariesiems geriau 

susipažinti su darbinės veiklos aspektais, nors mokomasi tik vienoje pozicijoje. Naudojamos įvairios 

mokymo koncepcijos, labai gilinamasi į smulkmenas ir detales (Valuckaitė, 2010). 

 Tęstinis mokymas ir lavinimas (aprašyta anksčiau). 

 Technika + asmens tobulėjimas. Šiuo atveju mokomasi ne kokiai nors konkrečiai pozicijai, bet 

įvairioms pozicijoms užimti. 

 

Apibendrinimas 

Galima teigti, kad besimokančios organizacijos kūrimuisi įtaką daro darbuotojų darbo motyvacija, 

jų lojalumas įmonei, gebėjimas turimas žinias tinkamai taikyti praktikoje, taip pat kompanijoje 

organizuojamų mokymų tinkamas pritaikymas kasdienėje praktinėje darbuotojų veikloje. Pažymėtina tai, 

kad besimokančioje organizacijoje turėtų dirbti tik tie darbuotojai, kurie sugeba savo darbą atlikti kuo 

efektyviau, yra lojalūs savo organizacijai, nuolat dalyvauja mokymuose, užtikrinančiuose efektyvesnę jų 

darbinę veiklą organizacijoje. Kompanijos darbuotojai turėtų patys siekti mokytis, tobulėti, suprastų, kad 

organizacija gali suteikti galimybę mokytis, bet ne liepti tai daryti. 

Svarbu nepamiršti, kad ir organizacija turėtų prisiimti tam tikrus įsipareigojimus, tokius kaip: 

1. Naujų darbuotojų mokymas. 

2. Mokymo programų tęstinumo užtikrinimas. 

3. Tinkamos darbo aplinkos sukūrimas. 

Besimokančiai organizacijai apibūdinti labiausiai tiktų Bukantaitės (2005) pateiktas besimokančios 

organizacijos apibūdinimas: „Tai eksperimentinė, lanksti, sugebanti greitai reaguoti į aplinkos pokyčius ir 

procesus bei daranti įtaką išorinei aplinkai, atvira komunikacijai organizacija (organizacijos tipas), kurioje 

mokymasis, vykstantis permanentiškai, yra esminė organizacijos kultūros dalis individo – grupės – 

organizacijos lygmenyse, orientuota į jos tikslus, strategiją ir vizijos siekį. Visos veiklos tokioje 

organizacijoje traktuojamos kaip mokymosi procesas, bendradarbiavimo, darbo ir mokymosi galimybė“. 

Pagrindiniai besimokančios organizacijos bruožai: 

1. Darbo vieta yra kartu ir mokymosi vieta. 

2. Darbuotojai nuolat mokosi, mokymasis vyksta kartu (Garalis, 2003). 

3. Darbuotojai dalinasi ir keičiasi informacija, žiniomis, kurias gauna dirbdami (vidinė 

komunikacija). 

4. Asmens ugdymas organizacijoje: ugdomas asmuo kartu ugdo organizaciją. 

5. Tobulinimasis, t. y. visiems suteikiamos vienodos tobulinimosi galimybės (Giedraitis, 

Simulik, 2003). 

6. Organizacijos nariai dalyvauja kuriant bendrą jos politiką. 

7. Asmenys, turintys organizacijoje galimybę mokytis ir mokyti kitus pritaikant savo 

teorines žinias kasdienėje veikloje, dirba kur kas efektyviau nei tie, kurie nesimoko. Mokymas(is) sukuria 

prielaidą tapti svarbesniam, labiau gerbiamam, vertinamam organizacijos nariui. Aplinkinių vertinimas ir 

atlygio sistema (ji turėtų priklausyti nuo įgytų kompetencijų, gebėjimų, iniciatyvos tobulėti ar mokytis) 

skatina lojalumą organizacijai. 

8. Nėra vieno konkretaus apibrėžimo, kuris leistų apibūdinti besimokančią organizaciją ir 

išskirti konkrečius jos kriterijus. 

9. Besimokančios organizacijos modelis yra greičiau siekiamybė nei realybė. Tokia 

organizacija niekada nesustoja judėjusi į priekį, ji yra kintanti, galbūt būtent dėl to ją sudėtinga apibrėžti. 

10. Tam, kad organizacija gyvuotų, ji turi mokytis tokiu pačiu greičiu, kokiu kinta aplinka, 

kurioje yra organizacija. Jos gebėjimas neatsilikti tiesiogiai priklauso nuo jos gebėjimo mokytis, tad nuo 

ją supančios aplinkos priklauso ir jos mokymosi tempas bei kokybė.  

11. Mokymąsi organizacijoje galima būtų palyginti su asmenų mokymusi iš veiklos patirties. 

12. Mokymasis organizacijoje yra procesas, o besimokanti organizacija yra to rezultatas. 
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Tyrimo metodai ir instrumentas 

Išanalizavus mokslinę literatūrą patikslintas empirinio tyrimo klausimas: ką apie besimokančios 

organizacijos kūrimo(si) prielaidas mano organizacijos X vadovai ir darbuotojai? 

Tyrimas buvo organizuotas remiantis socialinių mokslų sričiai teikiamomis tyrimų metodologijos 

gairėmis (Kardelis, 2002); tyrimas buvo organizuotas keliais etapais ir tai iliustruojama paveiksle: 

 

 
 

1 pav. Bendroji tyrimo eiga 

 

Tyrimas vykdytas naudojantis keliais metodais. 

 

Empirinio tyrimo procedūros 

Interviu buvo atliekamas X įmonėje, kurioje dirba daug aukštos kvalifikacijos specialistų. Tyrimo 

duomenims surinkti buvo naudojamas klausimynas ir diktofonas. Empirinis tyrimas buvo vykdomas 

darbo metu, susitinkant su kiekvienu informantu jam patogiu laiku. Tyrimas vyko apie pusantro mėnesio 

(įskaitant tyrimo derinimo su organizacijos vadovais ir informantais laiką). 

Pirmiausia tyrėjas prisistatė respondentams, informavo apie tyrimo tikslą ir paprašė leidimo tirti. 

Informantų konfidencialumas buvo garantuotas iš anksto. X organizacijos darbuotojai pakankamai 

vangiai sutiko duoti interviu. Sudėtinga buvo gauti interviu tiek iš informantų darbuotojų, tiek iš vadovų. 

Pastebėta tai, kad darbuotojai bijojo duoti interviu dėl to, kad įrašyti pokalbiai gali patekti vadovams. Iš 

vadovų gauti interviu buvo sudėtinga dėl laiko trūkumo. Problemų kilo derinant tyrimą su įmonės 

administracija ir siekiant paaiškinti tyrimo reikalingumą ir aktualumą, kadangi buvo sudėtinga pakliūti 

pas generalinį direktorių. Daliai informantų, ypač darbuotojams, buvo sudėtinga atsakyti į sąlyginai 

paprastus klausimus. Vieno informanto apklausa truko apytiksliai 10 minučių. 
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Tyrimo informantų charakteristika. Tyrimo informantais sutiko būti keturi organizacijos X 

vadovai ir keturi įmonėje dirbantys darbuotojai, kurių duomenys pateikiami lentelėje. 

 
2 lentelė. Informantų duomenys 

Eil. Nr. Informantų vadovų charakteristika Informanto koduotė 

1 Generalinio direktoriaus pavaduotojas gamybai V1 

2 Generalinio direktoriaus pavaduotojas kokybei V2 

3 145 Mokymo organizacijos vadovas V3 

4 Generalinis direktorius V4 

Informantų darbuotojų charakteristika 

1  

Darbuotojai prašė nepateikti duomenų apie jų užimamas 

pareigas ir skyrius, kuriuose jie dirba 

D1 

2 D2 

3 D3 

4 D4 

 

Tyrimo apribojimai 

Imtis – patogioji (netikimybinė), taikytas kokybinio tyrimo metodas – interviu, be to, autoriui buvo 

sunku išvengti subjektyvumo, todėl duomenų apibendrinti negalima ir rezultatai turėtų būti vertinami tik 

kaip orientaciniai. Tyrimo rezultatams apibendrinti pasirinktas turinio analizės metodas. Interviu surašyti 

pateikiamų pasisakymų pavyzdžiuose, informantų kalba netaisyta. 

 

Darbuotojų ir vadovų nuomonė apie besimokančios organizacijos kūrimosi prielaidas 

organizacijoje X  

Pagal Leonienę (2001), vienas iš besimokančios organizacijos bruožų yra mokymo(si) užtikrinimas 

visose grandyse, todėl informantams vadovams buvo pateiktas klausimas apie mokymo užtikrinimą 

visose organizacijos grandyse jų vadovaujamoje įmonėje (3 lentelė ). 
 

3 lentelė. Organizacijos X vadovų nuomonė apie mokymo(si) organizacijoje užtikrinimą visose grandyse 

Kategorija Subkategorija Pasisakymo pavyzdys Pasisakymų skaičius 

Taip, yra dermė 

visose grandyse 

Egzistuoja sertifikavimo 

pratęsimo sistema 

„Žinoma, kad mokymas 

yra užtikrinamas visose 

grandyse. Manau, kad 

eiliniam darbuotojam 

tikrai yra sudarytos 

sąlygos mokintis lygiai 

taip pat kaip ir 

vadovam.“ 

2 Sistema reikalauja periodiško 

dalyvavimo (kas 2 metai) 

Ne, sistema 

nesubalansuota 

Eiliniams darbuotojams 

sistema yra 

„Faktiškai vadovo 

apmokymas, ko gero, 

gaunasi daugiau 

stichinis, pagal poreikį.“ 
2 

Vadovų mokymai eskiziniai, 

proginiai 

Informantų nuomonės apie mokymosi užtikrintumą visose grandyse pasidalijo į dvi grupes. Toks 

atsakymų pasiskirstymas gali rodyti, kad vadovų turima informacija nėra objektyvi ir bendros nuomonės 

šiuo klausimu jie neturi. 

4 lentelė. Organizacijos X vadovų nuomonė apie įmonės mokymąsi iš sėkmių ir nesėkmių 

Kategorija Subkategorija Pasisakymo pavyzdys Pasisakymų 

skaičius 

Organizacija 

mokosi iš savo 

sėkmių ir 

nesėkmių 

Dėl nuolatinio veiklos auditavimo 

ir tikrinimo 

„Be abejo. Tai mes gi gauname 

pastoviai iš auditorių pastabas, 

audituoja mūsų veiklą gana įtemptai ir 

nemažai organizacijų audituoja...“ 

(V3) 

4 
Dėl žmogiškojo faktoriaus, 

kadangi klaida veikloje gali 

kainuoti trečiųjų asmenų gyvybes 
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Antruoju klausimu įmonės vadovų buvo prašoma išsakyti savo nuomonę, ar, jų manymu, įmonė 

mokosi iš savo sėkmių ir nesėkmių (žr. 4 lentelę). Išanalizavus atsakymus galima daryti prielaidą, kad visi 

informantai laikėsi tos pačios nuomonės ir teigė, kad organizacija mokosi iš savo sėkmių ir nesėkmių.  

Klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar vadovai rūpinasi savo pavaldinių tobulėjimu ir kaip jie tai 

daro (5 lentelė). 

 
5 lentelė. Organizacijos X vadovų nuomonė apie rūpinimąsi savo pavaldinių tobulėjimu 

Kategorija Subkategorija Pasisakymo pavyzdys Pasisakymų 

skaičius 

Vadovai mano, 

kad rūpinasi 

pavaldinių 

tobulėjimu 

Sukurta ir nuolat tobulinama 

gamybos skyriaus darbuotojų 

tobulinimo(si) sistema 

„Jeigu kalbėt apie personalo 

apmokymų prizmę, tai, pagal mane, 

tai yra apmokymų tobulinimas, tai 

yra ir pavaldinių tobulėjimas“ (V3) 3 
Nuolatinis veiklos auditavimas 

reikalauja rūpintis darbuotojais 

 

Vadovai mano, 

kad pavaldinių 

tobulėjimas yra 

visų pirma jų 

rūpestis 

Šioje kategorijoje subkategorijų 

neišskirta 

„Pirmas, ką gali ir duoda pati 

kompanija šituose klausimuose ir, 

antras, ir jis yra didesnis, tai yra ką 

žmogus stato sau kaip uždavinį.“ 

(V4) 

1 

 
Darbuotojų nuomonė apie besimokančios organizacijos kūrimosi prielaidas 

 

Informantų darbuotojų interviu apžvalga 

Darbuotojai, paklausti, ar mokymas(is) yra užtikrinamas visose organizacijos grandyse, teigia, kad 

tobulėti tikrai yra kur. Didžioji dalis informantų teigė, kad mokymas(is) nėra užtikrinamas visose 

grandyse ir gamyboje ne visi skyriai turi tokias pačias galimybes mokytis. Galima pastebėti, kad 

atsakymai nebuvo vienareikšmiai. Vienas informantas teigė, kad galimybių mokytis ir tobulėti išvis nėra: 

„Dažytojai tikrai neturi galimybių nei mokytis, nei tobulėti, nes nepravesti nei kursai, netgi 

nesusipažįstama su naujom technologijom.“ (D1). Galima daryti prielaidą, kad darbuotojai nėra tinkamai 

informuoti apie galimybę mokytis arba ta galimybė yra daugiau teorinė. Jeigu informantai teigia, jog, iš 

esmės, vertina tuos vadovus, kurie rūpinasi pavaldiniais, ir tokių vadovų organizacijoje yra vienas kitas, 

tai kitame atsakyme tik vienas iš keturių informantų teigia, kad vadovus traktuoja kaip savo tobulėjimo 

skatintojus. Būtų galima išskirti tokias informantų išsakytas priežastis: svarbiausia yra planai, kuriuos turi 

įvykdyti darbuotojai: „Už tai, kad jie praktiškai nieko nedaro, kad suteikt žmogui galimybę mokintis, 

skatint tobulėt. Svarbiausia yra planas.“ (D2). Apibendrinant šį klausimą būtų galima daryti prielaidą, 

kad darbuotojai nevertina savo vadovų. 

Informantų buvo paprašyta atsakyti, ar organizacija padeda rasti ir išnaudoti mokymo(si) 

galimybes. Vienas informantas į šį klausimą atsakė savo klausimu: „Jeigu ji nesudaro sąlygų, taip kaip ji 

galėtų padėti rasti?“ (D1). Nė vienam iš informantų įmonė nepadėjo rasti ir išnaudoti mokymo(si) 

galimybių. Darbuotojų buvo prašoma pateikti savo pastebėjimus ir įžvalgas, ar įmonei, kurioje jie dirba, 

svarbu, kad darbuotojai išmoktų kažką nauja. Du iš keturių informantų atsakė, kad organizacijai tai turėtų 

būti svarbu ir kad išmokus kažką nauja padidėtų pačių darbuotojų darbo našumas. Kitas darbuotojas teigė, 

jog organizacijai turėtų būti svarbu, tačiau ji neorganizuoja jokių kursų, susijusių su jo specialybe, todėl 

jis daro prielaidą, kad įmonės vadovai mano, jog šios srities darbuotojams jau nebėra kur tobulėti: 

„Organizacijai turbūt tai yra labai svarbu, bet kad pati vykdytų kažkokius kursus konkrečiai su mano 

darbu, to nebūna. Vadinasi, jinai galvoja, kad mes viską žinom.“ (D1). Dar vienas informantas pareiškė, 

kad įmonei tai turėtų būti svarbu, bet ji kažkodėl tuo nesirūpina, priešingai – dažniau baudžia nei skatina. 

 

Vadovų ir darbuotojų nuomonių apie prielaidas besimokančiai organizacijai kurti 

palyginimas 

Analizuojant apklausos duomenis pastebėtas darbuotojų ir vadovų nuomonių konkrečiais 

klausimais nesutapimas. Išsiskyrė tiek pačių vadovų nuomonė, tiek vadovų bei darbuotojų nuomonės dėl 

klausimo apie mokymosi užtikrinimą visose grandyse. Vadovai teigė, kad eiliniams darbuotojams 

mokymo galimybė yra užtikrinta, o darbuotojai teigė, kad organizuojami mokymai yra daugiau eskiziniai, 
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nei realiai vykdomi. Darbuotojai žinojo, kad mokymo sistema organizacijoje egzistuoja, tačiau ji neapima 

visų grandžių, t. y. tam tikri skyriai turi geresnes tobulėjimo galimybes. 

Lyginant atsakymus, kuriuose vadovai ir darbuotojai išreiškė savo nuomonę apie mokymąsi iš 

sėkmių ir nesėkmių, vėl galima įžvelgti eilinių darbuotojų ir vadovų nuomonių skirtumus. Organizacijos 

vadovai teigė, kad jų vadovaujama įmonė nuolat mokosi iš sėkmių ir nesėkmių, vadovai supranta, kad 

nuo jų darbo rezultatų priklauso trečiųjų asmenų gyvybės, todėl įmonėse vykdoma veikla yra griežtai 

reglamentuojama teisės aktais ir yra nuolat tikrinama. Darbuotojų nuomonė pasirodė kiek kitokia. Jie 

manė, kad įmonėje sėkmės nėra pakankamai akcentuojamos, o nesėkmės labai išryškinamos ir 

naudojamos darbuotojams mokamiems priedams už darbo rezultatus nuimti. Visi vadovai, dalyvavę 

interviu, teigė, kad juos būtų galima traktuoti kaip tobulėjimo skatintojus. Tuo tarpu didžioji dalis interviu 

dalyvavusių darbuotojų (trys iš keturių) teigė, kad savo vadovų jie negalėtų traktuoti kaip tobulėjimą 

skatinančių. Taigi galima daryti prielaidą, kad darbuotojai nevertina savo vadovų arba vertina juos žymiai 

prasčiau nei savo darbą įsivertinę vadovai. Trys iš keturių vadovų teigė, kad rėmimo sistema yra ir ji 

funkcionuoja. Keturi iš keturių tyrime dalyvavusių darbuotojų nesinaudojo mokymosi rėmimo sistema, o 

vienas iš jų net nežinojo, kas tai yra.  

Analizuojant klausimą apie organizacijos pagalbą randant ir išnaudojant mokymosi galimybes, trys 

iš keturių vadovų teigė, kad įmonė vykdo šią veiklą. Darbuotojų nuomonė kardinaliai skyrėsi nuo vadovų 

nuomonės. Jie teigė, kad organizacija nesistengia teikti jokios pagalbos randant ir išnaudojant tas 

galimybes. Darbuotojai teigė, kad įmonė nesudaro sąlygų tobulėti, todėl darbuotojai iš organizacijos 

pagalbos net negali tikėtis. Nesutapimų tarp darbuotojų ir vadovų nuomonių galima įžvelgti ir 

analizuojant klausimą apie technologinių ir administracinių naujovių svarbą įmonėje. Visi vadovai 

atsakymuose į šį klausimą teigė, kad organizacijoje technologinės ir administracinės naujovės yra labai 

svarbus faktorius norint, kad įmonė išgyventų rinkoje. Tuo tarpu darbuotojai manė, kad naujovės įmonėje 

yra minimalios arba jų išvis nėra. Tokie vadovų ir darbuotojų atsakymų nesutapimai gali rodyti, kad 

įmonėje tarp vadovų ir darbuotojų yra komunikavimo problemų, organizacijoje dirbantys žmonės neturi 

bendros politikos tam tikrais klausimais. Galima daryti prielaidą, kad mokymo rėmimo sistemos, 

tobulėjimo skatinimas, organizacijos pagalba besimokantiesiems žmonėms yra daugiau epizodinis 

reiškinys šioje organizacijoje, o ne įmonės formuojama politika. Duomenų analizės metu aptikti 

organizacijos vadovų ir jų darbuotojų nuomonių nesutapimai leidžia įžvelgti tik besimokančios 

organizacijos kūrimo(si) prielaidų užuomazgas.  

 

Išvados 

1. Kritiškai išanalizavus mokslinę literatūrą galima apibendrinti, kad besimokanti organizacija 

negali turėti vienos sampratos, nes yra nuolat besikeičianti, konkretus apibūdinimas įspraustų ją į tam 

tikrus rėmus. Tačiau ji turi tam tikrus požymius, pagal kuriuos galima spręsti, ar pasirinktą organizaciją 

galima vadinti besimokančia. Galima teigti, kad besimokanti organizacija yra pranašesnė už kitas. 

Besimokančioje organizacijoje vyrauja palankus mikroklimatas, kuris leidžia darbuotojams jaustis gerai, 

dalyvauti organizacijos valdyme. Darbuotojai tokioje organizacijoje gali savarankiškai priimti 

sprendimus, turi daugiau atsakomybės. Besimokančioje organizacijoje efektyvesnis komunikavimas tarp 

darbuotojų ir darbdavių, todėl sparčiau ir efektyviau priimami sprendimai. 

2. Esminiai bruožai, reikalingi besimokančiai organizacijai gyvuoti, yra realūs ir pamatuojami 

per organizacijos tikslus. Tai yra: organizacijos tikslų apsibrėžimas, sugebėjimas greitai mokytis iš savo 

patirties (iš sėkmių ir nesėkmių), visų organizacijos grandžių nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, 

organizacijos gebėjimas nuolat kelti darbuotojų motyvaciją ir įdarbinti tik tuos darbuotojus, kurie yra 

motyvuoti, draugiškos aplinkos organizacijoje kūrimasis, kur organizacijos nariai gali išreikšti save. 

3. Organizacijos X vadovų ir darbuotojų nuomonės apie jų įmonės tapimo besimokančia 

organizacija prielaidos yra gana prieštaringos: 

a) anot vadovų, prielaidos kurtis besimokančiai organizacijai yra (įdomu tai, kad ir vadovai 

kai kuriais klausimais neturėjo konkretaus atsakymo); 

b) anot darbuotojų, prielaidos kurtis besimokančiai organizacijai yra mažiau pastebimos; 

c) analizuojant šią organizaciją galima įžvelgti tam tikras besimokančios organizacijos 

kūrimo(si) prielaidas joje;  

d) gali būti, kad tokią nuomonę lėmė būtent darbuotojų ir vadovų nevieningumas atsakant į 

pateiktus klausimus. 
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PERSONNEL TRAINING / LEARNING AS A PRECONDITION FOR THE CREATION 

OF A LEARNING ORGANIZATION  
(Case of an Enterprise Requiring Highly Qualified Specialists) 

 
Summary 

 
The aim of this paper is to show the influence of training employees on the creation of a learning 

organization. The paper is relevant because of the absence of a universally recognised definition characterizing a 

learning organization. Different authors prefer different definitions of learning organizations. In this paper, the 

conception of a learning organization and its development are shown as well as the main features and preconditions 

of such organizations. It is also very important to highlight the factors that determine the efficiency of employees 

and define the correlation between training employees and their loyalty towards the organization. An empirical 

analysis was performed and it showed how the employees and employers expressed their opinions on the 

preconditions of a learning organization. In the enterprise X, there is established a requirement for well-qualified 

employees. Moreover, documents of the enterprise X were also analysed. They were related to trainings, which were 

organized by the firm. The learning organization always followed changes in business environment and realized the 

importance of knowledge or innovations. It has often updated its processes and technologies; found new qualified 

employees; it encouraged its employees and put efforts to train them, found the advantages and disadvantages of 

every employee and used them in a relevant manner. Employers are prompters of employees’ development and 

knowledge. To find out the situation in the enterprise X, the employers as well as the employees participated in the 

analysis. Some elements of a learning organization could also be seen in the activities of the enterprise X. Having 

analysed the documents of the enterprise X, it is also possible to make an assumption that the enterprise is currently 

paying attention to the training of its employees. It is very important, where the job requires high qualifications. 

Trainings and learning are related with the results and the quality of performance.  

Key words: learning organization, employee, leader, prerequisites for a learning organisation. 
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NAUJŲ PRODUKTŲ KŪRIMAS PASITELKIANT VIRTUALIAS 

VARTOTOJŲ BENDRUOMENES 

 

Aistė Ragauskaitė, Viktorija Bruzgaitė 

Kauno technologijos universitetas 

 

 

Anotacija. Straipsnyje nagrinėjami naujų produktų kūrimo (NPK) procesai pasitelkiant virtualias vartotojų 

bendruomenes. Visuomenės, kaip vartotojų, įtraukimas į naujų produktų kūrimo procesus sustiprina galutinę 

produkto vertę, leidžia sukurti vartotojo poreikius atitinkantį produktą, o tai sąlygoja produkto sėkmę rinkoje. 

Vartotojų įtraukimas tampa svarbiu veiksniu, įtakojančiu šiuolaikinės visuomenės formavimąsi.  

Pagrindiniai žodžiai: naujų produktų kūrimas, bendrakūrimas, virtualios vartotojų bendruomenės. 

 

Įvadas  

Mokslinėje literatūroje plačiai pripažįstama, kad inovacijos, naujų produktų kūrimas – esminė 

organizacijos konkurencinio pranašumo prielaida (Sorescu, Chandy, Prabhu, 2003, Wind, Mahajan, 

1997). Siekdamos kuo didesnio pelningumo ir plėtros verslo organizacijos privalo kuo geriau tenkinti 

vartotojų poreikius (O‘Hern, Rindfleish, 2008), kad garantuotų produkto sėkmę rinkoje. Mokslininkai taip 

pat analizuoja vartotojų, kaip bendrakūrėjų, vaidmenį naujų produktų kūrimo procese (Lagrosen, 2005, 

Hoyer, Chandy ir kt., 2010) atskleisdami proceso kompleksiškumą bei vartotojų integraciją (Kotler, 2003, 

Palmer, Koenig-Lewis, 2009). Vartotojų įtraukimas į gamybos procesus sustiprina galutinę produkto 

vertę, kadangi jie, kaip bendrakūrėjai, prisideda savo žiniomis ir patirtimi. Tai reikalauja aktyvaus kūrėjų 

bei vartotojų bendradarbiavimo (Lagrosen, 2005). Vartotojų įtraukimas tampa svarbiu veiksniu, 

įtakojančiu šiuolaikinės visuomenės formavimąsi.  

Augant interneto vartotojų skaičiui bei atsirandant vis įvairesnėms interneto vartojimo formoms, 

būdams, ryškėja visuomenės būrimosi į įvairius socialinius tinklus ir virtualias bendruomenes fenomenas. 

Mokslininkai ima analizuoti vartotojų integravimą į naujų produktų kūrimą virtualioje erdvėje. Vartotojo 

žinių integravimas kuriant bendrą produktą ir naudojant informacijos ir ryšių technologijas (Winn, Jondet, 

2008, Gaffney, 2009) yra mažai mokslininkų nagrinėtas reiškinys. Visuomenės, kaip vartotojų, įtraukimo 

į naujų produktų kūrimo procesus virtualioje erdvėje neatskleistumas formuluoja šio straipsnio problemą: 

kaip panaudoti virtualias vartotojų bendruomenes naujų produktų kūrimui? 

Straipsnio tikslas – ištirti šiuolaikinės visuomenės virtualių vartotojų bendruomenių pasitelkimo 

būdus naujų produktų kūrimui. 

Straipsnio objektas – virtualių vartotojų bendruomenių įtraukimo būdai į naujų produktų kūrimo 

procesus. 

Straipsnis parengtas mokslinės literatūros šaltinių sisteminės analizės pagrindu. 

 

Virtualios vartotojų bendruomenės 

Bendruomenė – tai grupė žmonių, kurie dalijasi kultūrinėmis normomis, vertybėmis, tapatumu ir 

bendrais interesais bei tikslais (Rowley, et al., 2007). Vartotojų bendruomenės – vertingas žinių šaltinis 

kuriant produktą (Leckner, 2003). Pirmą kartą sąvoką „virtuali vartotojų bendruomenė“ paminėjo 

Reinghold (1998), virtualias bendruomenes apibrėždamas kaip socialines grupes, kurios atsiranda tinkle, 

kai vartotojų grupė ilgai diskutuoja viešai konkrečia tema, išreikšdama savo nuomonę ir jausmus, 

sukurdama asmeninių santykių voratinklį kibernetinėje erdvėje. 

Remiantis Chiu, Wang, Shih ir Fan (2011), virtualios vartotojų bendruomenės – tai socialiniai 

tinklai, kuriuose žmonės, turintys panašių interesų, tikslų, praktikos ar idėjų, dalinasi informacija, 

žiniomis bei kuriuos tarpusavyje sieja socialiniai ryšiai. Būtent socialiniai ryšiai ir užtikrina vartotojų 

bendruomenės glaudumą bei vientisumą, taip pat sukuria pasitikėjimą tarp bendruomenės narių, kas 

leidžia atviriau dalintis turima informacija. Tuo tarpu Schubert ir Koch (2002) virtualias bendruomenes 

apibrėžia kaip individualių vartotojų ir organizacijų sąjungą, kuomet abi pusės dalijasi bendromis 

vertybėmis ir interesais, pasitelkdamos elektroninę terpę kaip komunikavimo priemonę reguliariai dalintis 

informacija. Tokios bendruomenės kūrimas yra ne tik nuolatinis narių skaičiaus didinimas, labai svarbu 

sukurti aukštą savitarpio ryšį bei palaikyti nuolatinį dialogą tarp bendruomenės narių bei organizacijos 

(Rowley, Kupiec-Teahan, Leeming, 2007).  
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Analizuojant vartotojo ir gamintojo ryšį bei vartotojo požiūrį į produktą svarbi virtualios 

bendruomenės vartotojo patirtis. Pasak Nambisan ir Watt (2010), sąvoka „patirtis“ paprastai suprantama 

kaip dalyvavimas ar stebėjimas kažko (šiuo atveju virtualios bendruomenės). Virtualios bendruomenės 

vartotojo patirtis apibrėžiama kaip bendra patirtis, kurią vartotojas perima iš internetinės bendruomenės. 

Tiksliau, tai bendruomenės nario išgyvenimai ir įspūdžiai, sąlygoti kitų bendruomenės narių. Vartotojų 

patirtį virtualioje bendruomenėje sudaro 4 aspektai: pragmatiškasis, hedonistinis, socialinis ir praktiškasis.  

Pragmatiškasis aspektas apibrėžiamas kaip praktiška vertė vartotojui, kurią gauna iš dalyvavimo 

virtualioje bendruomenėje. Šis aspektas orientuotas į tikslą ir atskleidžia, ar dalyvavimas vartotojui buvo 

naudingas, vertingas ir vertas, ar ne. Bendrai pragmatiškumo aspektas susijęs su vartotojo praktine nauda, 

gauta iš virtualios vartotojų bendruomenės.  

Hedonistinis aspektas grindžiamas vidine verte, kurią vartotojas gauna iš dalyvavimo virtualioje 

bendruomenėje. Šis aspektas atspindi pasitenkinimo ir susižavėjimo lygį, kurį vartotojas įgyja būdamas 

bendruomenės dalimi. Aktyvus vartotojo įtraukimas, kurio metu jis patiria pasitenkinimą ir malonumą, 

gali būti laikomas teigiama hedonistine patirtimi. Tačiau kartais dalyvavimas gali būti varginantis, 

nuobodus ar nepatrauklus vartotojui, tokiu atveju tai būtų neigiama hedonistinė patirtis.  

Socialinis aspektas apibrėžiamas kaip socialinė patirtis, kurią vartotojas įgyja kaip virtualios 

bendruomenės narys. Šis aspektas fiksuoja vartotojų suvokimą apie bendrą atvirumą, draugiškumą ir 

mandagumą tarp bendruomenės narių.  

Praktiškasis aspektas – tai vartotojų patirtis naudojantis virtualios vartotojų bendruomenės aplinka. 

Šis aspektas vertina vartojimo patogumą ir lengvumą. Didesnis praktiškumo lygis užtikrina lengvesnį 

vartojimą ir greitesnį bei kokybiškesnį vartotojų dalyvavimą bendruomenės veikloje. 

Vartotojo patirtis lemia požiūrį į produktą bei įmonę, kuri tą produktą siūlo. Teigiama patirtis 

leidžia vartotojui susidaryti palankią nuomonę ir teigiamą vertinimą. Tuo tarpu neigiama patirtis sąlygoja 

vartotojų priešiškumą. Įmonei, kuri naudojasi virtualiomis vartotojų bendruomenėmis, turėtų būti aktualu 

kiek įmanoma geriau užtikrinti vartotojų galimybę įgyti teigiamą patirtį. 

Leckner (2003), analizuodamas virtualias vartotojų bendruomenes, išskyrė tokių bendruomenių 

bruožus: 

 Komunikacija. Virtualios vartotojų bendruomenės palaiko skirtingus komunikacijos būdus 

tarp vartotojų. Visi bendruomenės nariai turi lygias teises, tačiau kiekvienas vartotojas turi unikalų 

identitetą sistemoje, kuris leidžia susikurti ir valdyti savo, kaip vartotojo, profilį.  

 Turinys. Bendruomenė turi motyvuoti narius aktyviai kurti bendruomenės turinį. Turinys 

apibrėžia pagrindinius bendruomenės narių interesus bei suteikia vartotojams savininkiškumo bei 

įsitraukimo į bendruomenės veiklą jausmą. Kuo labiau vartotojai įsitraukia į bendruomenės turinio 

kūrimą, tuo labiau jie susidomi vykdoma veikla. Pagrindiniai vartotojų kuriamo turinio pavyzdžiai galėtų 

būti patirties išreiškimas, komentarai, vertinimai ir pan. 

 Santykiai. Ypatingai svarbu bendruomenės nariams palaikyti ryšius ir rūpintis santykiais su 

kitais nariais. Dialogas ir grįžtamasis ryšys yra neatsiejama bendruomenės narių santykių dalis. Kai 

atsiranda santykiai tarp vartotojų, išryškėja nuomonės ir komentarai apie asmenį, nepažįstamas vartotojas 

tampa realia virtualia asmenybe. Be vidinių santykių, tarp narių svarbus ir išorinis bendruomenės įvaizdis 

bei pasitikėjimas ja.  

 Lojalumas. Galiausiai svarbus kiekvienos virtualios bendruomenės uždavinys – 

bendruomenės narių lojalumas. Lojalumas reiškia, jog bendravimas tarp bendruomenės narių užsitęsė, o 

tai yra būtina sąlyga norint sukurti ryšius ir suformuoti naudingą bendruomenę. 

Remiantis Chan ir Lee (2004), internetinės vartotojų bendruomenės yra klasifikuojamos į penkis 

tipus pagal bendruomenės narių charakteristiką ir įsitraukimo lygį: 

1. Virtualios vartotojų bendruomenės. Jos sudarytos iš vartotojų, kurie turi patirties vartojant 

produktą. Bendruomenei priklausantys vartotojai dalinasi bendrais interesais ir patirtimi. Jie bendrauja 

internetinėje erdvėje tam, kad pasikeistų turima patirtimi, pakomentuotų produktą ar paslaugą. Tokios 

bendruomenės sukuriamos iš vartotojų savanorių. Įmonės, pastebėjusios tokių bendruomenių privalumus, 

dažnai siekia naudos iš jų ir bando įtraukti į savo veiklą. Turinys šiuo atveju surenkamas palaipsniui ir jo 

vertė yra ta, jog išsaugoma grupės patirtis ir plėtojamas patikimumo bei palyginimo požiūris. 

Bendruomenė turi temas ir organizacinę struktūrą. Ši bendruomenė naudinga įmonėms siekiant skleisti 

reputaciją, siekti produkto ar paslaugos paramos iš vartotojų, išsiaiškinti paslėptus vartotojų poreikius ir 

reikalavimus. Šio tipo bendruomenės dažniausiai inicijuojamos gamintojų, reikalavimai nariams (tokie 

kaip kvalifikacija, paskatinimo politika, taisyklės ir pan.) taip pat nustatomi gamintojų. 
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2. Beta testavimo savanorių grupės. Tarp kompiuterinės įrangos gamintojų populiaru samdyti 

vartotojus, kaip ankstyvuosius rėmėjus, kurie išbando produktų prototipus. Pagrindinis motyvas, 

skatinantis vartotojus imtis šios veiklos, – noras išbandyti ir žinoti naujausias technologijas. Vartotojai 

nuomones išsako tiesiogiai gamintojams, todėl galimybės vartotojams bendrauti tarpusavyje nėra. Tačiau 

paskutiniu metu įmonės stengiasi sukurti svetaines, kuriose būtų galimybė parsisiųsti reikiamą medžiagą 

bei komunikuoti su kitais vartotojais. 

3. Vartotojų turinio bendradarbiavimo ir inovacijų bendruomenė. Tai savanorių vartotojų 

bendruomenė, kurioje vyksta kolektyvinis kūrimo procesas. Kadangi turinio medžiagos kūrimas 

nereikalauja sudėtingų technologinių žinių, bet kas susidomėjęs gali prisijungti prie kūrybos proceso.  

4. Vystančių vartotojų bendruomenė. Šią bendruomenę daugiausia sudaro inovatoriai ir 

ankstyvieji rėmėjai. Daugiausiai šios bendruomenės prisideda prie produktų inovacijų veiklos, tokios kaip 

vystymas ir dizainas. Kiekvienas produktas baigiamas paties vartotojo (nebendradarbiaujant su kitais). 

Bendruomenė turi numatytas internetines svetaines, kuriose renkasi vartotojai ir keičiasi produktais bei 

nuomonėmis. Bendruomenės nariai taip pat keičiasi ir dalinasi idėjomis, susijusiomis su techninėmis 

problemomis, su kuriomis susiduria kūrybos proceso metu. Bendruomenės kuriasi tiek pačių vartotojų, 

tiek įmonių iniciatyva. Verslo įmonių tikslas yra ugdyti bendruomenių vystymąsi, kurti internetines 

svetaines, organizuoti technologinius seminarus, suteikti reikalingus įrankius ir skatinti atlygiu.  

5. Vartotojų, kaip produkto bendrakūrėjų, inovacijų bendruomenė. Kaip iminėta prieš tai, ši 

bendruomenė sudaryta iš inovatorių ir ankstyvųjų rėmėjų. Bendruomenę daugiausia sudaro technologijų 

entuziastai, kompiuterių fanatikai, kurie atsakingi už produkto vystymąsi. Bendruomenė išsiskiria tuo, jog 

dirbama atskirose grupėse, prisijungiama interneto pagalba, dalijamasi žiniomis ir konstruktyvia kritika, 

tuo pat metu vyksta bandymai ir projektuojami gaminiai. Bendruomenė gali generuoti pelną iš kūrybingo 

ir kooperatyvaus bendradarbiavimo, jungiančio didelį skaičių kūrėjų todėl, kad bendrija gali surinkti 

tūkstančius ar net milijonus tinklo narių, gali vienu metu spręsti kelias problemas ir galiausiai, 

apsvarsčiusi su kolegomis, gali pasirinkti geriausią atvejį. Toks būdas ne tik mažina išlaidas, bet ir didina 

efektyvumą. Kadangi vartotojai yra inovacijų autoriai, jie žino savo pačių poreikius ir gali skubiai 

reaguoti bei numatyti galimą indėlį.  

Pirmosios dvi bendruomenės atlieka daugiau konsultacinį vaidmenį. Gamintojai per dialogą su 

bendruomenės nariais gauna reikalingą informaciją. Ketvirto ir penkto tipo bendruomenėse vartotojai 

prisideda savo žiniomis prie gamybos ir technologijų sričių. Pasak Nambisan (2002), vartotojai atlieka 

bendrakūrėjų vaidmenį naujų produktų kūrimo procese. Tuo tarpu trečio tipo bendruomenių vartotojai 

taip pat atlieka bendrakūrėjų vaidmenį, nors ir prisideda tik prie turinio informacijos kūrybos, o aukšto 

lygio technologinės žinios nereikalingos.  

Apibendrinant galima teigti, kad naujo produkto kūrimo proceso sėkmei didelę įtaką turi vartotojo 

dalyvavimas ir „patirtis“, susijusi su virtualiomis bendruomenėmis. Mokslininkai tokią vartotojo virtualią 

„patirtį“ skirsto į keturis aspektus: pragmatiškąjį, hedonistinį, socialinį ir praktiškąjį. Minėti aspektai 

atskleidžia naudą, vidinę vertę, socialinę ir vartotojišką patirtį dalyvaujant virtualiose bendruomenėse. 

Mokslininkų manymu, puikus bendradarbiavimas, tikslingas veikiančių bendruomenių turinys, tarpusavio 

santykiai bei vartotojo lojalumas gali atnešti naujam produktui sėkmę. Virtualios bendruomenės savo 

ruožtu gali būti klasifikuojamos pagal įsitraukimo lygį bei charakteristikas. Vienos prisideda prie turinio 

informacijos kūrimo, kitos prie gamybos bei technologijų, galiausiai gali atlikti konsultantų vaidmenį. 

Mokslininkai nurodo skirtingus vartotojų įtraukimo į virtualias bendruomenes etapus, tačiau bendrai 

sutariama, kad virtuali bendruomenė sukuriama pasirenkant tinkamus žmones, o informacija apie naujo 

produkto kūrimą turi būti patraukli ir lengvai jiems pasiekiama.  

 

Virtualių vartotojų bendruomenių įtraukimas į naujų produktų kūrimo procesus 

Virtualios vartotojų bendruomenės veikti pradėjo pirmosiomis interneto atsiradimo dienomis ir 

buvo naudojamos programinės įrangos įmonių siekiant paskatinti vartotojus išbandyti naujas programas 

(Weber, 2009). Sėkmingam naujų produktų sukūrimui reikalinga dviejų tipų informacija: apie vartotojų 

poreikius ir geriausius jų patenkinimo būdus. Dažniausiai vartotojai žino tiksliausią atsakymą į pirmąją 

dalį, tuo tarpu gamintojai išmano antrąją dalį. Dėl šios priežasties vartotojų ir įmonės bendradarbiavimas 

kuriant naujus produktus yra efektyviausias būdas patenkinti abiejų pusių poreikius. Jau nuo 1976 metų 

nagrinėjama aktyvesnio vartotojų vaidmens naujų produktų kūrimo procese problematika, tačiau 

praktiškai ši tendencija paplito tik išpopuliarėjus informacinėms technologijoms bei internetui. 

Remiantis Chan ir Lee (2004), vartotojai, prisiimdami naujų produktų bendrakūrėjų vaidmenį, 

prisideda nuo produkto projekto iki jo sukūrimo: užtikrina produkto struktūros parinkimą, jo savybių 
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parinkimą ir gaminimo seką, specifikacijas, susijusias su produkto sąveika, bei kūrybos proceso 

nustatymą. Mokslininkai, cituodami Kaulio (1998), teigia, jog veiklos rūšys, kai klientai dalyvauja kaip 

bendrakūrėjai produkto kūrimo procese, gali būti suprojektuotos vartotojui, suprojektuotos su vartotoju 

bei suprojektuotos paties vartotojo. Kitaip tariant, klientas įsitraukti į produkto kūrimo procesą gali 

bendrovės noru, savo noru arba bendru sutarimu. 

Išanalizavę virtualias vartotojų bendruomenes bei vartotojų, kaip bendrakūrėjų, vaidmenį Fuller ir 

Matzler (2007) teigia, jog virtualus pasaulis suteikia produktui antrą galimybę. Produktai, kurie ligi tol 

egzistavo tik realiame pasaulyje, tampa prieinami ir virtualioje erdvėje. Toks antraeilis pasaulis leidžia 

gamintojams įgyti vertingų įžvalgų, analizuoti vartotojų reakciją į virtualiame pasaulyje patiekiamą 

produkto prototipą. Be galimybės įvertinti vartotojų požiūrį į produktą, virtuali erdvė yra laikoma ir kaip 

galimybė pristatyti bei populiarinti produktus. Vartotojų visuomenei suteikiama galimybė prisidėti prie 

gamybos proceso, o tai pažadina vartotojo smalsumą bei sukuria pridėtinę vertę. 

Mokslininkai vartotojų, kaip bendrakūrėjų, vaidmenis naujų produktų gamybos procese pavaizdavo 

schematiškai. 1 paveiksle parodytos stadijos, kai vartotojai gali prisidėti prie inovatyvaus naujų produktų 

kūrimo proceso. Potencialios užduotys bei vaidmenys, kurie priskiriami bendrakūrėjams, pateikiami trijų 

stadijų raidos procese. 

 
1 pav. Vartotojų, kaip bendrakūrėjų, raidos procesai 

Šaltinis: Fuller ir Matzler, 2007 

 

Pasak mokslininkų (Fuller, Matzler, 2007), pirmoji stadija – idėjų kūrimo bei generavimo yra 

paremta galimybių paieška bei atpažinimu, naujomis idėjomis ir originaliomis koncepcijomis. Išoriniai 

ištekliai šiame procese yra inovatyvūs vartojai. Šių vartotojų indėlis į naujų produktų kūrimą gali būti 

pridedamas prie to, ką pasiūlo įmonės vidiniai ištekliai – darbuotojai ir specialistai. Šiame (pirmajame) 

etape klientai yra idėjų pateikimo bei vystymo šaltinis. 

Antroji stadija – projektavimo ir konstravimo. Virtualus vartotojų įtraukimas į gamybos procesą, 

palyginti su įprastais internetiniais rinkos tyrimais, naujoviškesnis tuo, jog iš kliento siekiama sužinoti ne 

tik nuomonę, poreikius ar norus. Virtualiame pasaulyje klientas yra įtraukiamas į naujo produkto kūrimo 

procesą ir kviečiamas kūrybiškai prisidėti bei padėti spręsti iškilusias problemas, vertinti naujų produktų 

idėjas, rengti produkto koncepciją, palaikyti ar kritikuoti ją, diskutuoti bei siūlyti geresnius sprendimus 

pasirenkant ir individualizuojant pageidaujamus virtualius prototipus, bandyti naujo produkto funkcijas, 

jas modeliuoti ar tiesiog rinkti informaciją apie būsimą produktą.  

Trečioji stadija – testavimo ir vartojimo. Šioje stadijoje virtualių vartotojų bendruomenių nariai turi 

galimybę pabūti galutiniais vartotojais ar pirkėjais ir išbandyti produktą.  

Vartotojų, kaip bendrakūrėjų, veikla naujų produktų kūrimo procese leidžią šį procesą padaryti 

efektyvesnį ir greičiau įgyvendinamą. Šiuo atveju produktas tampa sukoncentruotas į vartotojo tikruosius 

poreikius bei norus. Vartotojų įtraukimas kuriant naujus produktus bei pasitelkiant jų kūrybiškumą 

suteikia galimybę įmonėms generuoti inovatyvius sprendimus (Fuller, Matzler, 2007).  
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Vartotojų dalyvavimo naujų produktų kūrimo procese stadijos 

Fuller ir kt. (2006) pateikia vartotojų bendruomenių įtraukimo į naujų produktų kūrimo procesą 

etapus. Kaip pavaizduota 2 paveiksle, yra keturi bendruomenių įtraukimo etapai:  

 

 
2 pav. Vartotojų bendruomenių dalyvavimo naujų produktų kūrimo procese etapai  

Šaltinis: Fuller et al., 2006 

 

Vartotojų rodiklių nustatymas. Svarbu rasti atitikimą tarp vartotojo gebėjimų ir reikalavimų 

produkto kūrimo proceso užduočiai atlikti. Virtualiose bendruomenėse egzistuoja įvairūs vartotojų tipai. 

Skirtumas tarp vartotojų tipų atsiranda dėl skirtingų įsipareigojimų bendruomenei ir skirtingo įsitraukimo 

į bendruomenės veiklą lygio. Mokslininkai išskiria šiuos virtualių bendruomenių vartotojų tipus:  

 Turistas – palaiko silpną socialinį ryšį su bendruomene ir domisi tik keliomis temomis, 

dažniausiai aktualiomis tuo metu; 

 Priklausantis draugijai – palaiko stiprius ryšius su bendruomene, tačiau nelabai domisi 

nagrinėjamomis temomis;  

 Entuziastas – labai domisi bendruomenei aktualiomis temomis, tačiau palaiko silpną 

socialinį ryšį; 

 Patikėtinis – palaiko stiprų ryšį su bendruomene ir aktyviai įsitraukia į bendruomenėje 

keliamas ir analizuojamas temas.  

Pastebėta, jog entuziastai bei patikėtiniai – tai vartotojų tipai, kurie reprezentuoja virtualias 

bendruomenes ir priklauso atsidavusių, energingų, aktyviai įsitraukančių bei išmanančių vartotojų 

segmentui. Tokių vartotojų įgūdžiai gali būti labai naudingi įmonėms idėjų generavimo ir tikrinimo bei 

produkto kūrimo etapuose. Be asmeninių vartotojų savybių, įmonės taip pat gali filtruoti vartotojus pagal 

atitikimą realiam produkto vartotojų segmentui (t. y. filtruoti virtualius vartotojus pagal demografinius 

kriterijus – amžių, lytį, šeimos sudėtį, gyvenamą vietą ir pan., psichografinius kriterijus – vartotojų 

gyvenimo būdas, vertybės ir pan.).  

Bendruomenės identifikavimas. Kitas etapas – virtualios bendruomenės, kurioje būtų galima aptikti 

reikalingą vartotojų segmentą, – indentifikavimas. Inovatyvios įmonės dažnai pačios kuria bendruomenes 

ir jose sujungia reikalingų charakteristikų vartotojus. Kita galimybė surasti tinkamą bendruomenę – 

paieškos sistemos. Šiuo atveju įmonės, panaudodamos raktinius žodžius, ieško naujienų grupių, pokalbių 

kambarių, internetinių tinklalapių, su tema susijusių žurnalų, draugijų ar klubų, kurie dažniausiai siūlo 

prisijungti prie bendruomenės ir tęsti diskusijas aktualia tema. Įmonė pasirenka tinkamiausią ir labiausiai 

jos poreikius atitinkančią bendruomenę ir stengiasi su ja užmegzti ryšius.  

Virtualaus bendravimo sukūrimas. Siekdama pradėti sėkmingą bendravimo procesą su 

bendruomenės nariais įmonė turi atsižvelgti į kalbos barjerus, tinklo etiketą bei normas, taip pat ir į 

vartotojų motyvaciją dalintis savo žiniomis ir idėjomis. Svarbu stebėti vartotojų elgseną bei įvertinti 

anksčiau įgytą patirtį. Negalima konkrečiai pateikti bendravimo tarp įmonės ir bendruomenės sukūrimo 

teorijos, kadangi kiekvienu atveju skiriasi tiek vartotojai, tiek pats bendravimo kontekstas. Nepaisant to, 

galima numatyti keletą parametrų, taikytinų bendravimui, tai: bendravimo intensyvumas (dalyvių 

skaičius, dažnumas, trukmė ir pan.), komunikavimo stilius (formalus / neformalus, anonimiškas ir pan.), 

siūlomas atlygis (suteikiamas išradėjo titulas, piniginis atlygis ir pan.) bei bendravimo priemonės 

(virtualios akcijų biržos, idėjų konkursai, atviros diskusijos, forumai ir pan.). Pastebėta, jog kuo labiau 

vartotojas asmeniškai įsitraukia į produkto kūrimo procesą, tuo aktyviau jis nori jame dalyvauti ir 

VARTOTOJŲ RODIKLIŲ NUSTATYMAS 

BENDRUOMENĖS IDENTIFIKAVIMAS 

VIRTUALAUS BENDRAVIMO SUKŪRIMAS 

VARTOTOJO PRIEIGA IR DALYVAVIMAS 
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prisidėti. Virtualaus bendravimo terpė turi suteikti galimybę kritikuoti idėjas ir koncepcijas bei sukurti 

stimuliuojančią aplinką, skatinančią vartotoją kurti.  

Vartotojo prieiga ir dalyvavimas. Tuomet, kai pasirinkta virtuali bendruomenė ir sukurta terpė 

bendravimui, įmonė gali priimti vartotojus bendradarbiauti. Svarbu nuolatos palaikyti ryšį su 

bendrakūrėjais ir, iškilus klausimams ar neaiškumams, operatyviai spręsti susidariusias problemas. Jeigu 

vartotojai naujo produkto kūrimo procese dalyvauja pirmą kartą, naudinga susirinkti informaciją apie jų 

patirtį, galimybes toliau dalyvauti panašiuose projektuose, lūkesčius. Tokiu būdu gamintojai gali tikėtis 

ateityje susikurti savo virtualią bendruomenę.  

Tuo tarpu Leckner (2003) išskiria kiek kitokius virtualių bendruomenių įtraukimo į naujų produktų 

kūrimo procesus etapus. Pasak mokslininko, bendruomenės formavimas turi būti paremtas programinės 

įrangos pagalba. Žmonės, nepažįstantys vieni kitų, yra sujungiami į bendrą grupę pasitelkiant 

kompiuterinę techniką. Jie turi sutarti ir kartu siekti bendrai apibrėžtų tikslų ir po sėkmingo įgyvendinimo 

išsiskirstyti. Visas virtualių bendruomenių įtraukimo procesas suskirstytas į keturis etapus, kaip ir prieš tai 

analizuotų mokslininkų: 

 
3 pav. Vartotojų bendruomenių dalyvavimo naujų produktų kūrimo procese etapai  

Šaltinis: Leckner, 2003 

Taigi Leckner (2003) išskiria keturis pagrindinius etapus: inicijavimo etapas, susitarimo etapas, 

vykdymo etapas, užbaigimo etapas, kuriuos apibūdina detaliau. 

Inicijavimo etapas. Šiame etape labai svarbu atsirinkti tinkamus bendradarbiavimui virtualių 

bendruomenių vartotojus. Tinkamų žmonių atrankai yra naudojamos tam tikros priemonės, kurių dėka 

vienas asmuo sistemoje gali rasti kitą asmenį ir bendradarbiauti. Šiame etape yra pabrėžiama pasitikėjimo 

vartotojais svarba. Virtualioje erdvėje sėkmingas bendradarbiavimas yra tuomet, kai pasitikima žmogumi. 

Tai yra sudėtinga, nes vartotojas gali neatskleisti visų asmeninių savybių, todėl tenka pasikliauti 

rekomendacijomis, sėkmingais projektais, vykdytais praeityje, reitingais.  

Susitarimo etapas. Suradus ir išsirinkus tinkamus bendrakūrėjus pagrindinė užduotis yra susitarti 

dėl bendrų tikslų ir jų apsaugojimo metodų. Vartotojai turi tarpusavyje susitarti dėl tam tikrų taisyklių ir 

nuostatų, o gamintojai visa tai gali stebėti ir koreguoti. Šiame etape labai svarbu skatinti sėkmingą 

projekto pabaigą (smulkiomis dovanomis, nuolaidų kuponais ar kitomis priemonėmis).  

Vykdymo etapas. Šiame etape atrinktų žmonių grupė sinchroniškai arba nesinchroniškai bando 

pakoreguoti naują produktą, remdamasi jau priimtais susitarimais. Bendradarbiavimas sinchroniškai gali 

pasireikšti dalinantis viena darbo vieta, kurioje asmuo įgauna patirties. Nesinchroninis bendradarbiavimas 

– dažniausiai tik kitų žmonių nuomonės ir kompetencijų išklausymas ir pritaikymas koreguojant 

produktą. 

Užbaigimo etapas. Šiame etape dalyviai gali aptarti savo suteiktą naudą projektui ir įvertinti, ar visi 

tikslai pasiekti. Po projekto dalyviai išsiskirsto arba toliau kartu organizuoja ir vykdo projektus. 

Abi mokslininkų grupės išskiria keturis bendruomenių įtraukimo etapus. Fuller ir kt. (2006) 

svarbesniais laiko konkrečius vartotojų parinkimo, bendruomenės išskyrimo, bendravimo terpės sukūrimo 

bei tolimesnio bendravimo etapus, kai tuo tarpu Leckner (2003) išskiria abstraktesnius etapus: 

inicijavimą, susitarimą, vykdymą bei užbaigimą. Nepaisant etapų pavadinimų skirtumų, abiem atvejais 

pabrėžiama, jog svarbu tinkamai atsirinkti vartotojus, kuriuos siekiama įtraukti į naujo produkto kūrimo 

procesą, bei sukurti jiems galimybę prie to proceso prisijungti. 

Howe, Mathieu ir Parker (2000) teigimu, galima išskirti penkias stadijas, kurių proceso metu 

galima įtraukti virtualias vartotojų bendruomenes. Šie mokslininkai labiau sukonkretina stadijas ir jų 

procesus, tačiau prieš tai minėtų mokslininkų stadijos išlieka: 

1. Pirminių tyrimų stadija. 

2. Verslo modelio paruošimo stadija. 

3. Vystymo stadija. 

4. Testavimo stadija. 

5. Vartojimo stadija. 

Visi mokslininkai skirtingai išskiria vartotojų įtraukimo į virtualias bendruomenes etapus. Tačiau 

sutariama, kad virtuali bendruomenė sukuriama pasirenkant tinkamus žmones, o informacija apie naujo 

Inicijavimo 
etapas 

Susitarimo        
etapas 

Vykdymo     
etapas 

Užbaigimo      
etapas 
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produkto kūrimą turi būti lengvai jiems pasiekiama bei patraukli. Svarbiausias vartotojų įtraukimo ir 

dalyvavimo naujo produkto kūrimo procese yra santykis tarp naujo produkto kūrėjo ir vartotojo. Kuo 

artimesnis santykis ir tvirtesnis ryšys, tuo vartotojai labiau pasitiki ir gali lengviau atsiskleisti, perduoti 

reikalingą informaciją. Planuojant vartotojų įtraukimą tam tikrame naujo produkto etape svarbu 

atsižvelgti, kuriame etape vartotojo įtraukimas suteiks didžiausią naudą ir sukurs produktui pridėtinę 

vertę. Šie du kriterijai gali padėti įsivertinti vartotojų įtraukimo poreikį. Pasitelkus visuomenę kaip 

vartotojus ir bendrakūrėjus įmonė gali inovatyviau išspręsti naujo produkto kūrimo procesų metu 

iškilusias problemas bei sukurti tikslingą visuomenės poreikius tenkinantį produktą. 

 

Išvados 

1. Atlikus mokslinės literatūros analizę virtualias vartotojų bendruomenes galima laikyti 

socialiniais tinklais, kurie jungia panašių interesų, praktikos ar idėjų turinčius vartotojus, suteikia 

galimybę jiems dalintis žiniomis bei informacija ir susaisto socialiniais ryšiais. Šiandienos 

konkurencingoje rinkoje virtualios vartotojų bendruomenės priskiriamos vertingiausiems žinių šaltiniams 

kuriant produktą. Mokslinėse teorinėse studijose atkreipiamas dėmesys į besiformuojančias vartotojų 

virtualias bendruomenes ir jų teikiamas naudas. 

2. Naujo produkto kūrimo procesas yra skirstomas į tris pagrindinius etapus, kurių metu 

vartotojai gali būti įtraukiami kaip idėjų šaltinis, kaip bendrakūrėjai arba kaip pirkėjai. Akcentuotina, kad 

vartotojai gali būti įtraukti trimis būdais: bendrovės noru, savo noru, bendru susitarimu. Be to, vartotojų 

įtraukimas į naujų produktų kūrimo procesus pasitelkiant jų asmeninę patirtį, individualias įžvalgas 

suteikia galimybę įmonėms generuoti inovatyvius, aukštą pridėtinę vertę kuriančius sprendimus. 

3. Virtualių vartotojų bendruomenių dalyvavimo stadijos naujų produktų kūrimo procese 

kiekvienu atveju turėtų būti personalizuotai formuojamos įmonei pagal įmonės veiklos sritį ir galimybes 

įtraukti vartotojus. Siekiant parinkti tinkamiausią virtualių vartotojų bendruomenių įtraukimo stadiją 

svarbu atsižvelgti, kurioje stadijoje vartotojų įtraukimas sukurs didžiausią pridėtinę vertę.  
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NEW PRODUCT DEVELOPMENT USING VIRTUAL CUSTOMER COMMUNITIES 

 

Summary 

 

The Internet and new technologies have changed people’s life and thinking. Moreover, they have changed 

costumers’ needs and wants, because they realised that they could ask for more. Companies have started thinking 

about innovative ways and cooperation with customers. It is necessary to understand them, if a company wants to be 

in the market. They started to involve customers to the development of new products giving them all that they 

wanted. It is good for both: company gets a feedback from costumers about the product, which they are going to put 

on the market, and costumers use the product, which is a privilege. At the end, if a company fails to involve 

costumers into the processes of product development, this may bring such company to the end. 
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Anotacija. Šiame straipsnyje nepotizmas analizuojamas darbuotojus diskriminuojančios elgsenos kontekste, 

kai priimant sprendimus organizacijose sudaromos nevienodos sąlygos remiantis subjektyviais kriterijais: 

giminystės bei su nauda giminaičiams susijusiais ir besiplečiančiais socialiniais-tinkliniais ryšiais. Etinė, ekonominė 

nepotinių santykių traktuotė privataus sektoriaus organizacijose nėra iki galo susiformavusi ne tik besivystančiose 

visuomenėse, bet ir tradiciškai suprantamų Vakarų šalyse. Mokslo darbų analizė rodo, kad nepotizmas dažniau 

aptariamas viešojo sektoriaus organizacijų valdymo kontekste, ir nepakankamai išryškinama reiškinio įtaka 

privataus sektoriaus organizacijų darbui. Nepotizmo vertinimo praktika ir teorija, kuri nėra apibrėžusi bendros 

nuostatos, dažnai išsiskiria. Tyrime formuluojama nuostata, kad nepotizmo prigimtis yra diskriminuojanti, pažeidžia 

organizacijos klimatą, neigiamai veikia darbuotojų pasitenkinimą darbu, silpnina lojalumą organizacijai, sudaro 

palankią terpę tarpasmeniniams konfliktams, ir tai yra tik vienas iš aspektų, rodančių nepotizmo žalą ir viešojo 

sektoriaus organizacijose, ir privačiose kompanijose. Nors nepotizmo kilmė yra socialiai natūrali, tačiau orientuota 

tik į specifinę grupę, kuri veikia ne organizacijos tikslų, o asmeninių interesų motyvuojama, todėl organizacijoms 

yra žalinga daugeliu aspektų. 

Pagrindiniai žodžiai: nepotizmas, nepotiniai santykiai, favoritizmas, diskriminacija, mobingas, vadybinė 

kultūra, organizacijos klimatas. 

 

Įvadas 

Nepotizmas tolygu korupcijai, piktnaudžiavimui turima įtaka, valdžia plačiąja prasme ir atskirais 

atvejais. Korupcija viešajame kontekste dažniausiai asocijuojasi su viešuoju sektoriumi: valstybės, 

savivaldybių biudžetinėmis įstaigomis, valstybinio ir savivaldybių kapitalo įmonėmis bei viešosiomis 

įstaigomis, kurių dalininkės bei steigėjos yra. Visuomenė, žiniasklaida akylai stebi ir neigiamai vertina 

privilegijas suteikiančius sprendimus viešajame sektoriuje, tačiau nepotizmas privačiame sektoriuje retai 

sulaukia platesnės viešos diskusijos. Dažnai dėl stereotipinių nuostatų, esą privatus sektorius koreguojasi 

savaime veikiamas rinkos dėsnių, o visuomenės bei darbuotojų nuomonė priešpastatoma verslininkystei, 

sveikai įmonių vadovų sprendimų logikai priimant visa kaip neišvengiamą procesą. Nors nepotizmo žala 

verslininkystei aptarinėjama ne vieną dešimtmetį akcentuojant organizacijos klimato bei kultūros 

aspektus, turinčius įtakos bendram organizacinės sąveikos funkcionalumui, socialinės atsakomybės, 

vadybinės kultūros problematiką, dažniausiai reiškinys ir lieka teoriniais svarstymais, neįgyjančiais 

platesnio visuomeninio konteksto. 

Nepotiniai santykiai tampriai susiję su diskriminaciniais procesais, tačiau mechaniškai taikomi 

antidiskriminaciniai mechanizmai, kuriais siekiama įtvirtinti lygias teises, instituciškai neįtraukia 

nepotizmo ir negarantuoja aukštos žmogiškųjų išteklių vertės. Šiame kontekste nepotizmas gali būti 

nagrinėjamas žymiai plačiau, t. y. įtraukiant teigiamus ir neigiamus diskriminavimo vertinimus. Kai 

kuriose organizacijose, pavyzdžiui, politinėse, tiek užsienyje, tiek Lietuvoje priimta tam tikrą vietų 

skaičių rinkimų sąrašuose skirti moterims. Nors kalbama apie lygias teises, principo prigimtis patenka į 

diskriminacijos sąvoką – išskyrimą, šiuo atveju pagal lytį, todėl išlieka aktuali etinė dilema, turinti įtakos 

vertinimų dvilypiškumui, taip pat ir organizacijų valdymo kultūrai.  

Kada nepotizmas traktuotinas išskirtinai neigiamai, o kokiais atvejais gali būti pateisinamas? Nors 

tebevyksta diskusijos, kokiais atvejais nepotizmas gali būti pateisinamas, negalima paneigti, kad šio 

reiškinio egzistavimas tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus organizacijose neigiamai veikia 

mikroklimatą ir darbuotojų pasitenkinimą darbu. 

Tyrimo aktualumas. Nepotizmas, kaip socialinis-kultūrinis fenomenas, yra panašus viešojo ir 

privataus sektoriaus organizacijose. Nors dažniau fenomeno raiška tiriama viešajame sektoriuje, 

trajektorijas galima brėžti ir į privatųjį sektorių. Nepotizmo ir favoritizmo studijas aktualizuoja socialinis, 

visuomenės imuniteto diskriminuojančiai elgsenai kontekstas. Tai, kad ženkli visuomenės dalis savo 

elgsena toleruoja kyšininkavimą, kaip būdą pasiekti tikslą nelegaliu keliu, rodo ir komplikuotą moralinių 

kriterijų įtaką priimant sprendimus. Nė viena socialinė ar profesinė grupė negyvuoja izoliuotai, todėl 

daugiau ar mažiau reprezentuoja bendras sociokultūros tendencijas, vertybes. Nepotizmo toleravimas 

privačioje veiklos sferoje, neįvertinant žalos organizacijai, analogišką elgseną pateisina ir viešojo 
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sektoriaus veikloje. Todėl įmanomas tik sistemiškas problemos sprendimas keičiant organizacijų ir 

vadybinę kultūrą. 

Tyrimo problema. Nepotizmas tradiciškai dažniau siejamas su valstybės ir savivaldybių 

kontroliuojamomis organizacijomis, korumpuotais santykiais. Tačiau ne mažiau svarbu nepotizmą 

nagrinėti kaip bendrą – ir viešojo, ir privataus sektoriaus organizacijų įvairaus rango darbuotojų 

tarpusavio santykių funkcionalumą, kaip bendrą organizacijos klimatą pažeidžiantį reiškinį. Atlikta 

įvairių šaltinių analizė rodo, kad diskriminuojantį nepotizmo aspektą vis dar mėgina pateisinti ne tik 

privilegijomis suinteresuota visuomenės dalis – klausimų, ar nepotizmas visuomet neigiamas, kyla ir 

mokslininkams. Be to, nepotinių santykių problematikos analizė verslininkystėje, ypač diskriminavimo 

aspektu, vis dar negausi. 

Problemos ištyrimo lygis. Nepotizmo problemas įvairiais aspektais analizuoja gana nedaug 

užsienio (Becker, 1962, Ewing, 1965, Pingree, Butler, Paisley, Hawkins, 1978, Kaufman, 1983, Wong, 

Kleiner, 1994, Werbel, Hames, 1996, Vinton, 1998, Vanhanen, 1999, White, 2000, Padgett, Morris, 2005, 

Arasli, Bavik, Ekiz, 2006, Chervenak, McCultough, 2007, Christodoulou, 2008a, 2008b, Groothuis, 

Groothuis, 2008, Balkin, Jaskiewicz, Uhlenbruck, Reay, 2009, Scoppa, 2009, Ferlazzo, Sdoia, 2012, 

Ulrik, 2012, Kragh, 2012, Jaskiewicz, Uhlenbruck, Balkin, Reay, 2013 ir kt.) bei Lietuvos (Grigas, 2003, 

Pruskus, 2003, Piliponytė, 2004, Brandišauskas, 2005, Palidauskaitė, 2006, Lukošaitis, 2011, Vveinhardt, 

2012a, 2012b, Pivoras, 2012, Vveinhardt, Petrauskaitė, 2013a, 2013b ir kt.) autorių. Lietuvių autoriai 

labiau gilinasi į sociokultūrinį reiškinio kontekstą, darantį įtaką politinei, administracinei šalies sistemos 

veiklai. 

Tyrimo objektas – diskriminacinis nepotizmo kontekstas. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti diskriminacinį nepotizmo kontekstą organizacijų valdyme. 

Tyrimo metodai. Straipsnis parengtas naudojant mokslinės literatūros analizės, bendrosios ir 

loginės analizės, sintezės, kompleksinio apibendrinimo ir lyginimo metodus. 

 

Nacionalinis nepotizmo diskursas 

Analizuojant nepotizmą kaip organizacinį reiškinį pirmiausia reikia apibrėžti socialines-kultūrines 

ir sąvokos vartojimo ribas. Nepotizmas įprastai suvokiamas kaip tarnybinės padėties naudojimas siekiant 

įdarbinti, proteguoti giminaičius. Greta nepotizmo vartojama favoritizmo sąvoka – asmenų, kuriems 

jaučiamas vienoks ar kitoks prielankumas, išskyrimas ir privilegijos suteikimas skiriant į aukštas pareigas. 

Abi sąvokos reiškia asmeninių, individualių motyvų perviršį, sprendimą vertinant objektyviais kriterijais 

ir viešojo intereso kontekste.  

Objektyvūs kriterijai matuojami profesiniais gebėjimais, kompetencija, žiniomis. Subjektyvūs – 

asmenine nauda ir / arba giminystės, bičiulystės ryšiais bei interesais grįstais sprendimais. Tai yra 

sistemos (organizacijos, jos narių visuomenės) interesų pažeidimas. Reikia pažymėti, jog dažnai 

nepotizmo, protegavimo, favoritizmo, protekcionizmo sąvokos vartojamos vos ne sinonimiškai, tačiau jų 

ribas galima atskirti. Nepotizmo, favoritizmo ir protekcionizmo fenomenai yra giminingi, galintys 

egzistuoti greta, drauge lemti nesąžiningus vadybinius sprendimus. Nagrinėjamų reiškinių dedamosios 

turi bendrybių – tai korupcija ir diskriminacija, tačiau skiriasi protegavimo objektas bei korupcijos 

objektas. Nepotizmui būdingas genetinis / giminystės kontekstas, kurio gali neturėti favoritizmas ir 

protekcionizmas. Favoritizmui priskirtinas emocinis turinys, jis gali pasireikšti kaip palankumas nebūtinai 

turint tiesioginės ar netiesioginės apčiuopiamos naudos, o protekcionizmas – sisteminis veikimas siekiant 

naudos ir nelegali socialinė sistema, besiplėtojanti tinkliniu principu (Vveinhardt, Petrauskaitė, 2013a). 

Nepotizmas iš dalies institucionalizuotas valstybės teisyne. Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių organizacijose prievolė vengti nepotinių sprendimų aptariama Valstybės tarnybos bei 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymuose. Valstybės tarnyba įstatyme 

grindžiama pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, 

atsakomybės, viešumo bei pavyzdingumo principais. Įstatymo raidė įpareigoja valstybinėje tarnyboje 

dirbančius asmenis vengti interesų konfliktų ir elgtis taip, kad net nekiltų abejonių, jog toks konfliktas 

yra. Taip pat vengti situacijų, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar 

vykdydamas pavedimą, privalo priimti ar dalyvauti priimant sprendimą, susijusį ir su jo privačiais 

interesais. Privatūs valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens interesai traktuojami kaip dirbančiojo 

valstybinėje tarnyboje (ar jo artimojo giminaičio, ar šeimos nario) asmeninis turtinis ar neturtinis 

suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas. Privačiojo sektoriaus 

organizacijos vidinės veiklos principai formalizuojami (arba ne) etikos kodeksuose. Darbo kodekso 97 

straipsnis draudžia eiti tarnautojų pareigas vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei valstybės ar 

savivaldybės įmonėje asmenims, kuriuos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, 
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seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių 

tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), jeigu jų tarnyba kartu yra susijusi su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu 

kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą. Tačiau nepotiniai santykiai randa būdų apeiti tiesioginius 

draudimus, pavyzdžiui: giminaitis įdarbinamas kitoje įmonėje, už ką atitinkamai atsidėkojama, arba 

pavaldumo santykis „perleidžiamas“ kitam asmeniui pertvarkant funkcijas. Pirmuoju atveju formuojasi 

savitas socialinis tinklas, kuris prasiplečia už giminystės ryšių, tačiau giminystė tokiuose santykiuose vis 

tiek vaidina lemiamą vaidmenį. Visais atvejais iškreipiama organizacijos kultūra, o sprendimai priimami 

orientuojantis į asmeninę gerovę. 

Lietuvos autoriai dažniausiai nepotizmą bei sinonimiškai regione vartojamą „blato“ sampratą sieja 

su korupcija viešajame sektoriuje. Pavyzdžiui, R. Grigas (2003) teigia, kad šiuolaikiniam lietuviui 

būdingas korupcinės sąmonės sindromas pasireiškia gana įvairiomis formomis ir yra „maitinamas“ pačių 

įvairiausių šaltinių. Vienas iš tokių šaltinių, anot autoriaus, yra nepotizmas, kuris siejamas su pilietinės 

brandos stygiumi ir mažu valstybės gyventojų skaičiumi, dėl ko pažintys tampa labai svarbios. Nėra 

abejonių, kad struktūrinis ir funkcinis korporatyvizmo segmentas, taip pat įvairūs klientelizmo kultūriniai 

reliktai (pavyzdžiui, „blatas“, pažintys, nepotizmas) Lietuvos politinėje sistemoje tebėra reikšmingi 

politikos proceso kryptį, turinį ir „žaidėjų“ elgesį formuojantys veiksniai (Lukošaitis, 2011).  

Regionui būdingas „blato“ kontekstas gali būti priskirtas ir, pavyzdžiui, protekcionizmui bei išeiti 

už viešojo sektoriaus rėmų, kaip ydingas organizacijų valdymo reiškinys. Kol kas, apžvelgus negausius 

lietuvių autorių darbus, galima pastebėti, kad tiek nepotizmo, tiek protekcionizmo sąvokų ir kontekstų 

ribos nėra visiškai nusistovėjusios, todėl kyla poreikis išryškinti kontekstus. Sąvokos ir kontekstai 

aptariami 1-oje lentelėje. 

 
1 lentelė. Ydingų organizacijos valdymo reiškinių sąvokų kontekstai Lietuvos autorių darbuose:  

2003-2013 metų chronologija 

Sąvoka Kontekstas Šaltinis 

Korupcinės sąmonės 

sindromas 

Korupcija, kultūrinis, istorinis reiškinys; korupcija kaip 

lietuvių visuomenės sąmonei būdingas bruožas 

R. Grigas, 2003  

Nepotizmas Giminaičių įdarbinimas privačiame sektoriuje, konflikto 

organizacijoje šaltinis 

V. Pruskus, 2003 

Nepotizmas Korupcija, kaip ir kyšininkavimas, favoritizmas, neteisėtas 

lobizmas viešajame sektoriuje 

J. Piliponytė, 2004 

„Blatas“ Neformalūs korupciniai santykiai, „blato“ raida D. Brandišauskas, 2005 

„Blatas“, nepotizmas, 

favoritizmas 

Naudojimasis tarnybine padėtimi viešajame sektoriuje J. Palidauskaitė, 2006 

Nepotizmas, politinis 

favoritizmas, 

manipuliavimas 

Korupcija ir antisisteminis manipuliavimas, kūrybiškas 

prisitaikymas vengiant rizikos į darbą priimti nežinomus 

žmones viešajame sektoriuje 

S. Pivoras, 2012 

Nepotizmas Diskriminavimas (išskyrimas ir nelygus traktavimas) 

viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose, rūpesčio 

artima socialine sistema perkėlimas į viešąją erdvę 

J. Vveinhardt, 2012a 

 

Nepotizmas „Genetiškai“ koduota biologinių socialinių sistemų narių 

santykius reguliuojanti vertybė, kurios vertė kinta 

priklausomai nuo visuomenės moralinės ir etinės brandos 

bei viešojo intereso, kaip socialinio imperatyvo, suvokimo 

raidos 

J. Vveinhardt, 2012b 

 

Nepotizmas, favoritizmas, 

protekcionizmas 

Protegavimas tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje, 

išskirtinai palankesnių sąlygų sudarymas tam tikro 

socialinio tinklo atstovams 

J. Vveinhardt, 

L. Petrauskaitė, 2013a 

Nepotizmas „Sergančios“ organizacijos kultūros požymis viešajame ir 

privačiame sektoriuose 

J. Vveinhardt, 

L. Petrauskaitė, 2013b 

Šaltinis: sudaryta J. Vveinhardt 

 

Pastebima tai, kad Lietuvoje nepotizmo šaknų vis dėlto linkstama ieškoti žymiai artimesnėje 

istorinėje praeityje. Nepotizmo, kaip ir korupcijos, mastas Lietuvoje dažnai siejamas su socialistinės 

sistemos įtaka. Gebėjime apeiti sistemą tvarkant ūkinius ir kitus reikalus, pasisavinti organizacijos turtą 

būta ir šaunumo, apsukrumo ženklu. Tokių reliktų, žyminčių suniveliuotas vertybes, išliko, ir gana ryškių. 

Pavyzdžiui, buitinėje kalboje „valdiško darbo“ vartosenos semantika apima ir privatų verslą, tarsi 

atskiriant „mano“ ir „svetima“. Tai, kas svetima, – mažiau vertinga. J. Palidauskaitės teigimu (2006), 
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pasikeitus visuomeninei santvarkai, „blato“ kultūra, pažinčių svarba, naudojimasis tarnybine padėtimi 

neišnyko. Tokios veiklos motyvacija išliko panaši, o pati veikla imta vadinti korupcijos, nepotizmo, 

favoritizmo bei interesų konflikto terminais. Tačiau išlieka etinė reiškinio traktavimo problema, ypač kai 

kalbama apie privatųjį sektorių. Nepotizmas, favoritizmas viešajame sektoriuje tiesiogiai siejamas su 

korupcija, tačiau privačiajame sektoriuje situacija keičiasi, bandoma tai vienokiais ar kitokiais 

argumentais pateisinti. Dažniausiai tokiu paaiškinimu tampa verslininkystės, rinkos logika, reziumuojant, 

kad privačiajame sektoriuje priimami optimaliai organizacijai naudingi sprendimai. Kitaip tariant, 

korupcija vienoje sferoje tampa „tarsi ne korupcija“ kitoje sferoje, nors reiškinio turinys iš esmės 

nepasikeitė, keičiasi tik lokalizacija. Tokie vertinimai – aštri etinė ne tik verslo atstovų, bet ir visos 

visuomenės, kuri vienoje ar kitoje srityje toleruoja nepotizmą, dilema (Vveinhardt, 2012a).  

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos viešajame diskurse nepotizmas dažniausiai aptariamas 

kaip korupcinis susitarimas viešajame sektoriuje, sinonimiškai vartojant „blato“ sąvoką. Tokia reiškinio 

traktuotė nėra pakankamai išsami, neįtraukia privataus sektoriaus organizacijų. Lietuvos viešajame 

gyvenime giliai įsišaknijęs nepotizmas siejamas su istoriniu-sisteminiu socialistinės santvarkos palikimu, 

suniveliavusiu visuomenės vertybes, tačiau būtinos platesnės studijos, įtraukiančios prigimtinius reiškinio 

mechanizmus. Reiškinio institucionalizavimo Lietuvos teisinėje sistemoje nepakanka efektyviai 

prevencijai, reikalingi organizacijų valdymo kultūros pokyčiai tiek viešajame, tiek privačiame 

sektoriuose. Kadangi nepotizmas yra socialinis ir kultūrinis reiškinys, nuo jo traktavimo privačioje sferoje 

tiesiogiai priklauso ir vadovavimo viešojo sektoriaus organizacijoms kultūra. 

 

Nepotizmo sampratos vartosena užsienio šalyse 

A. Malašenko (2009) teigia, kad Rusijos regionuose, kuriuose gyvena pusiau tradicinės 

bendruomenės, vadinamoji telefoninė teisė, korupcija tampa keliskart aktualesnė, o giminystė, 

nepotizmas dažnai pakeičia įstatymus. Klanų arba klasterių egzistavimas susijęs su ikifeodalinėmis 

kvazigimininėmis struktūromis, priklausymas kurioms tampa savotišku socialiniu liftu. Kaip pažymi 

daugelis tyrinėtojų, tai yra būdinga Rusijai ir lemia nepotizmą, korupciją, neefektyviai funkcionuojančią 

socialinę sistemą (Nemirovskij, Nemirovskaja, 2011). Vis dėlto reiškinys būdingas ne tik posovietinėms 

šalims, nors iš tiesų pastebima, jog kuo toliau į Rytus, į Azijos šalis, tuo nepotizmas stiprėja. Be to, 

nepotizmą nagrinėjant kultūriniu aspektu, stiprios apraiškos, susijusios su gentine kultūros struktūra, 

išryškėja Afrikos, Lotynų Amerikos šalių organizacijose (Ulrik, 2012). Tačiau, anot S. U. Kragh (2012), 

Afrikos ir Lotynų Amerikos organizacijų pavyzdžiai rodo, kaip nepotizmas veikia, ir, remiantis 

kiekybiniais duomenimis, daroma išvada, kad nepotizmas šiose šalyse buvo gana dažnas reiškinys kalbant 

apie ankstesnius pramonės plėtros etapus. Taigi, visuomenės vystymosi tempai turi įtakos nepotizmo 

netoleravimo tendencijoms. 2-oje lentelėje išskirti kai kurie nepotizmo tyrimai, atlikti užsienio šalyse.  

 
2 lentelė. Ydingų organizacijos valdymo reiškinių sąvokų kontekstai užsienio autorių darbuose: 

1994-2012 metų chronologija 

Vartojimo kontekstas Šaltinis 

Asmeninių ryšių perkėlimas į darbą, kaip neprofesionalumas, 

neigiamai veikiantis vadybos procesą ir organizacijos įvaizdį 

L. C. Wong, B. H. Kleiner, 1994 

Nustatytas neigiamas požiūris į sutuoktinių poras, darančias 

dvigubą karjerą, dirbančias toje pačioje organizacijoje  

J. D. Werbel, D. S. Hames, 1996 

Nepotizmo grėsmės šeimos versle K. L. Vinton, 1998 

Etninis konfliktas, nepotizmas tarp etninės grupės narių T. Vanhanen, 1999 

 

Viešasis sektorius, politika, giminių dalyvavimą sukeliantis etinis 

konfliktas 

Jr. R. D. White, 2000  

 

Nepotizmas priimant į darbą: nustatytas neigiamas darbuotojų 

požiūris į giminystės ryšiais susijusius asmenis, nepriklausomai nuo 

jų nuopelnų 

M. Y. Padgett, K. A. Morris, 2005 

 

Prioriteto teikimas tik šeimos nariams ir artimiems draugams 

skatina organizacijos darbuotojų nepasitenkinimą, norą išeiti iš 

darbo, stresą, silpninantį įsipareigojimą organizacijai 

H. Arasli, A. Bavik, H. E. Ekiz, 2006 

Nepotizmas automobilių lenktynių sporte P. A. Groothuis, J. D. Groothuis, 2008 

Nepotizmas viešajame sektoriuje: nelygybės skatinimas, mažėjantis 

produktyvumas ir organizacijos veiklos efektyvumas 

V. Scoppa, 2009 

Antropologinė nepotizmo traktuotė, ginčytina, ar nepotizmas 

atspindi genčių ir valstiečių socialinės moralės buvimą 

S. U. Kragh, 2012 
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Vartojimo kontekstas Šaltinis 

organizacijose, kuriose jie pakeičia normas ir principus, būdingus 

industrinei visuomenei 

Šaltinis: sudaryta J. Vveinhardt 

 

Vienose kultūrose verslininkai, vadovai į darbą priima giminaičius, o kitose kultūrose nepotizmas 

ne tik netoleruojamas, bet ir draudžiamas įstatymais (Johnson, Abramov, 2005). Tačiau tyrimai ir 

vykstančios diskusijos rodo, kad nepotizmas būdingas ne tik besivystančioms šalims. F. A. Chervenak, 

L. B. McCultough (2007) pažymi, kad nepotizmo sąvoka apima favoritizmą, pasireiškiantį per elgesį su 

kitais, ypač su pavaldiniais, naudojantis giminystės ryšiais. Nepotizmas plačiąja prasme taip pat reiškia 

palankumo rodymą kitiems, kurie, nors ir nėra susieti giminystės ryšiais, laiko save aukščiau kitų kolegų. 

Pavyzdžiui, aptardamas Graikijos atvejį I. Christodoulou (2008a) teigia, kad nepotizmas medicinoje 

apibūdinamas kaip vaiko privilegija, pasireiškianti pačia įvairiausia forma. Nepotizmas besimokant 

paskutiniame medicinos kurse, nepotizmas antrosios pakopos medicinos studijose, nepotizmas 

universitetuose ir ligoninėse, nepotizmas medicinos moksliniuose tyrimuose, nepotizmas mokslo 

publikacijose, nepotizmas mokesčiuose. F. Ferlazzo ir S. Sdoia (2012) tyrimo rezultatai rodo, kad 

nepotizmas aktualus ne tik medicinoje, bet ir įvairiose kitose veiklos srityse.  

F. A. Chervenak ir L. B. McCultough (2007) buvo įrodyta, kad egzistuoja šališkumas teikiant 

apdovanojimus už pasiekimus švedų mokslinėje draugijoje, rodantis, kad moterys yra diskriminuojamos. 

Panašu, kad tai tam tikros Europos kultūrinės tradicijos apraiškos, kai daktaras, profesorius laikomas 

intelektualiu tėvu, arba, kaip pasakytų vokiečiai, Doktorvater. Tai favoritizmas, paremtas nereikšmingais 

asmeniniais santykiais, pavyzdžiui, gyventojas-pareiškėjas yra kažkieno sutuoktinis ar vaikas, todėl 

nepotizmas priimant į darbą ir priėmimas į sveikatos mokymo centrus yra vertinamas kaip etiškai įtartinas 

(geriausiu atveju), etiškai netinkamas ar netgi – blogiausiu atveju – neteisėtas. 

Taigi dažniausiai užsienio autorių analizės nukreiptos į viešąjį sektorių. Nepotizmo privačiajame 

sektoriuje problematika Vakarų šalyse nagrinėjama jau daugelį dešimtmečių. Antai D. W. Ewing (1965) 

prieš pusę amžiaus pabrėžė, kad nepotizmas vadovaujant yra labai jautri ir rizikinga tema JAV verslo 

pasaulyje. Jis jaučiamas ne tik plėtojant vadovavimą, paaukštinant, kontroliuojant, ne tik dėl įvaizdžio ir 

verslo viešųjų ryšių, bet ir kai kalbama apie vadovus, kurie turi ar norėtų turėti savo gimines 

vadovaujančiose pozicijose. Kadangi tai yra labai svarbu pačia plačiausia prasme, verslininkams 

ypatingai sunku apie tai kalbėti. Koks yra tikras nepotizmo statusas versle? Koks yra jo „teisingas“ dydis? 

 

Teigiamo nepotizmo konotavimo žala organizacijoms 

Logika, kad vanduo bėga ten, kur žemiau, vadovaujasi verslas visose šalyse, ir tai labiau lemia 

žmogiškoji prigimtis. Todėl ir diskusijos apie nepotizmo naudą bei žalą kol kas nėra pasiekusios 

optimalaus rezultato.  

Nepotinis sprendimas įtraukia subjektyvius sprendimą priimančio asmens motyvus, sukeldamas 

pavojų, kad motyvų balansas gali būti pažeistas. Idealiu atveju objektyvių ir subjektyvių sprendimo 

kriterijų balansą turėtų garantuoti aukštos sprendimą priimančio asmens kategorijos. Tačiau toks modelis 

būtų pernelyg teoretiškas ir nesuteiktų didesnių garantijų, kadangi moralinės kategorijos individualiajame 

lygmenyje išlieka nežinomuoju. Be to, organizacijoje sudėtinga būtų užtikrinti pasitikėjimą ir palankų 

klimatą. Tokios situacijos išvestinėmis gali tapti mažėjantis darbuotojų lojalumas organizacijai, 

pasitenkinimas darbu, konfliktai, didėjanti rotacija bei komplikuotas organizacijos įvaizdis 

bendruomenės, partnerių, vartotojų akyse (žr. 1 pav.). 

Taigi egzistuoja neapibrėžta pilkoji „X zona“, kurioje svarbiausią vaidmenį atlieka vertybės. 

Moralė, nepaisant brėžiamų vertybinių, dorovinių, socialinės elgsenos trajektorijų, pati yra kintanti 

priklausomai nuo kultūros, ją sudarančių subkultūrų ir pavienių individų, todėl negarantuoja stabilumo. 

Stabilumą arba balansą kuria į atvirumą ir lygiateisiškumą orientuotos vertybių sistemos vystymas. 

Viešumas, atvirumas, aiškumas, lygiateisiškumas – būdingi etikos bruožai. Nepotizmas reprezentuoja 

dvigubus standartus ir nelygiateisiškumą, neetišką elgseną. 

Socializacijos siekis yra objektyvus kriterijus, vedantis į interesų derinimą. Priešingą įtampos lauką 

kuria klasterizavimasis pagal subjektyvius interesus, todėl sukelia privačių ir organizacijos interesų 

konfliktą. Nepotizmas, kaip vadybos kultūros disfunkcija ir valdymo anomalija, mažina organizacijos 

žmogiškųjų išteklių efektyvumą. Socializavimasis stabilizuoja, o klasterizavimasis tampa disbalanso 

priežastimi. Priimami sprendimai teigiamai arba neigiamai veikia organizacijos klimatą ir reprezentuoja 

tiek vadybinę, tiek visos organizacijos kultūrą. 



68 

 

Kultūra veikia daugelį organizacijų vadovų priimamų sprendimų, taip pat įtraukia ir interesų 

konfliktą, kylantį dėl nepotizmo (Johnson, Abramov, 2005). Anot F. A. Chervenak ir L. B. McCultough 

(2007), egzistuoja dvi pagrindinės priežastys, kodėl būtų galima nepritarti nepotizmui. Pirmoji priežastis 

yra nekompetentingumas. Antroji – diskriminuojantis tokių veiksmų aspektas. Oponuojantys nepotizmui 

autoriai teigia, kad ir tuo atveju, kai asmuo yra kvalifikuotas, gali būti priimamas į darbą, jam / jai 

suteikiamos privilegijos dėl to, kad jį / ją sieja giminystės ryšiai su kuriuo nors iš valdžios atstovų 

medicinos mokykloje ar rezidentūroje. 

 

 
1 pav. Objektyvių ir subjektyvių kriterijų santykis, lemiantis organizacijos klimatą veikiančius nepotinius 

vadybinius sprendimus 
Šaltinis: sudaryta J. Vveinhardt 

 

Asmeniniai interesai yra labai subjektyvūs, kintantys ir klaidinantys, kai norima išrinkti labiausiai 

kvalifikuotą kandidatą, nes priėmimas į darbą negali būti racionaliai susietas su pasitikėjimu ir 

įstatymiškai pagrįstais organizacijos interesais. Todėl tokie asmeniniai interesai, kuriais remiantis 

priimamas lemiamas sprendimas, tampa diskriminacijos priežastimi, nes lengva suprasti, kodėl sveikatos 

mokymo centrai dažnai laikosi politikos, kuri draudžia nepotizmą, ir kodėl egzistuoja negatyvi konotacija, 

kai kalbama apie šį reiškinį. Dėl šios priežasties samdant darbuotoją ir priimant galutinį sprendimą 

atsiranda diskriminacija. Atsižvelgiant į šią etinę analizę yra lengva suprasti, kodėl laikomasi politikos, 

draudžiančios nepotizmą. 

Nepotizmas ne tik diskriminuoja, bet ir iškreipia konkurencijos principus, kurie yra bet kurios 

organizacijos stimulas – tiek darbuotojų, tiek rinkos lygmenyse. Individas, disponuojantis tam tikromis 

žiniomis ar gebėjimais, kurie jam leidžia perpus sumažinti gamybos kaštus, įsitraukęs į jo gamybą ir kainą 

sumažinęs bent ketvirčiu, padaro didžiulę paslaugą visuomenei – ne tik dėl mažesnės kainos, bet ir dėl 

papildomų sumažėjusių kaštų. Tačiau tik esant konkurencijai galime sakyti, jog šie kaštai mažės (Hayek, 

2002). 

Vis dėlto socialinė reiškinio prigimtis įtakoja etinį vertinimą, teigiamas reiškinio traktavimas verslo 

sektoriuje skatina visuomenės pakantumą ir nepotizmui viešajame sektoriuje. Stiprinant intervenciją į 

nepotinius santykius ženkliai daugiau dėmesio reikėtų skirti reiškinio privačiame sektoriuje analizei, 

tiriant ne tik etinius, bet ir praktinius poveikio organizacijos klimatui, ekonominei veiklai bei verslo 

įmonių vadovų švietimui aspektus akcentuojant ekonominius ir moralinius verslo organizavimo 

nuostolius (Vveinhardt, 2012b). F. A. Chervenak ir L. B. McCultough (2007) medicinos sektoriaus 
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studijoje teigia, jog kai kuriais atvejais nepotizmas pasireiškė samdant nekompetentingus akademinius 

darbuotojus, suteikiant hospitalines privilegijas gydytojams, kurie yra nekompetentingi ar mažai 

kompetentingi, priimant į darbą nekvalifikuotus arba per mažai kvalifikuotus specialistus. Rezultatais 

buvo labai nepatenkinti tie, kurie buvo atsakingi už ligoninių ar medicinos mokyklų teikiamas paslaugas, 

jie norėjo apsaugoti savo pacientus / klientus nuo nemalonumų, įteisinti organizacinį interesą. 

Nekvalifikuoti arba per mažai kvalifikuoti gydytojai bei praktikantai nesant jokiai būtinybei rizikavo 

pacientų sveikata ir gyvybe, o tai akivaizdžiai pažeidžia pasitikėjimą pacientų atžvilgiu. 

Nekompetentingumas taip pat atstumia ar net visai pašalina kitus gydytojus bei neigiamai įtakoja jų 

moralę ir produktyvumą. Tie, kurie gauna naudą iš nepotizmo, galimai yra apsaugoti nuo atskaitomybės 

bei sankcijų, nes jie turi galingus globėjus, o tai tik dar labiau padidina pacientų, moralės bei 

produktyvumo riziką. Tačiau autoriai kelia klausimą, ar visuomet, kalbant apie nepotizmą, būtina 

negatyvi konotacija? 

Pasak R. T. Kaufman (1983), darbdavys gali būti labiau linkęs įdarbinti draugą (ar vieno iš savo 

darbuotojų draugų) negu nepažįstamą žmogų, mokėdamas jam / jai tokio pat dydžio algą dėl kelių 

priežasčių. Remiantis G. Becker (1962), išrasta ekonominė diskriminacijos teorija, pagal kurią draugų 

įdarbinimas gali būti darbdaviui naudingas, net jei nėra to piniginės išraiškos. Tokios naudos logika 

pakankamai gaji, ypač dėl didesnio pasitikėjimo žmogumi, su kuriuo artimiau bendraujama. Tikima, kad 

draugystės santykis persikels ir į darbuotojo – darbdavio santykius, o kai kuriuos finansinius aspektus 

atpirks moraliniai. F. Ferlazzo ir S. Sdoia (2012) teigia, kad, pavyzdžiui, Kanadoje ir Danijoje šeši 

procentai vadovų turi tą patį darbdavį, kaip ir jų tėvai. Remiantis I. Christodoulou (2008b), mažose, 

šeimai priklausančiose įmonėse, į nepotizmą žiūrima palankiau. Šeimos nariai yra mokomi įvairių 

valdymo formų siekiant užtikrinti tęstinumą įmonėje, kai ankstesnės kartos nariai išeis į pensiją arba 

numirs. Tiesą sakant, daugumoje mažų įmonių nepotizmas yra laikomas „perėmimo“ sinonimu. Vienas iš 

labiausiai paplitusių argumentų prieš nepotizmą yra toks, kad emociniai ryšiai tarp žmonių, kuriuos sieja 

tam tikri kitokio pobūdžio ryšiai, gali turėti neigiamos įtakos jų sprendimų priėmimui ir profesiniam 

tobulėjimui. 

Pasak A. Rees (1996) bei kitų, draugų (ar dabartinių darbuotojų draugų) įdarbinimas galbūt taip pat 

duotų piniginę naudą ar leistų darbdaviui sutaupyti. Tokie naujai priimti darbuotojai galimai jaustų 

papildomą spaudimą, kad jie privalo dirbti gerai (tuo padidindami savo produktyvumą), kad nenuviltų 

savo geradario. Draugystė taip pat suteikia patikimą ar santykinai nebrangų informacijos šaltinį apie 

ieškančius darbo, nes esami darbuotojai nenori supykdyti savo darbdavio rekomenduodami draugus, kurie 

būtų prasti kandidatai šiai pozicijai užimti. Patikimų draugų rekomendacijos yra galimai brangiau 

kainuojančio informacijos šaltinio pakaitalas, įskaitant buvusių darbdavių ar mokytojų rekomendacijas, 

mokslo pasiekimo įrašus bei prieš tai buvusio darbo istoriją. Kadangi tokie informacijos šaltiniai yra 

sunkiau pasiekiami ar brangesni, darbdaviai dėl piniginių priežasčių mieliau pasinaudos savo draugais. 

Vis dėlto, remiantis G. Becker (1962) teorija, darbdaviai, praktikuojantys nepotizmą, gali gauti 

mažesnes pinigines pajamas palyginus su tais, kurie to nedaro. Nepotizmas ne tik paveikia vidinį 

organizacijos darbuotojų konkurencingumo lauką, diskriminuojantis išskyrimas kenkia organizacijos 

klimatui. Neaiškūs, abejotini tampa darbuotojų vertinimo, karjeros, darbo užduočių skirstymo, kontrolės 

ir daugelis kitų principų. Tai vadovybės signalas, kad norimų tikslų organizacijoje galima pasiekti ne 

didinant kompetenciją ir gerinant veiklos rezultatus, o naudojant kitus būdus, nebūtinai etiškus. Nepaisant 

bandymų pateisinti nepotizmą, šis reiškinys neigiamai traktuotinas ne tik viešojo sektoriaus 

organizacijose, bet ir privačiame versle kaip vienas iš organizacijos kultūrą neigiamai veikiančių 

reiškinių. Nepotizmas pažeidžia organizacijos procesų funkcionalumą (Vveinhardt, Petrauskaitė; 2013b) 

ir sukelia tarpasmenius konfliktus. Be to, nepotizmas skatina vertikalų mobingą, kaip nelegalų įrankį, 

naudojamą atlaisvinti darbo vietą giminaičiui.  

K. S. Ulrik (2012) pažymėjo, kad vadovai visuomet turi galimybę rinktis iš kelių vadovavimo 

metodų, pavyzdžiui, taikstytis su nepotinėmis dviprasmybėmis arba stiprinti modernią organizaciją. 

G. Becker (1962) vylėsi, kad ekonominė logika ir išgyvenimo principas ilgainiui pašalins darbdavių 

nepotizmą. Jei visi darbuotojai būtų homogeniški ir sutiktų dirbti už mažesnes algas, jei jie galėtų dirbti 

kartu su draugais, visos firmos taptų izoliuotos, nes tokiu atveju visų firmų darbuotojai būtų draugai. Be 

to, visi darbuotojai gautų vienodą algą. Kita vertus, jei darbuotojai būtų heterogeniniai, o kvalifikuoti 

darbuotojai sutiktų dirbti už mažesnę algą, jei jie galėtų dirbti drauge su nekvalifikuotais darbuotojais, 

nekvalifikuoti darbuotojai, kurie nėra kvalifikuotų darbuotojų draugai, galbūt ir būtų įdarbinti, bet tik jei 

sutiktų dirbti už mažesnę algą.  

F. Ferlazzo ir S. Sdoia (2012) tyrimas rodo, kad yra nemažai pripažįstančių, jog nepotiniai 

santykiai yra žalingi. D. W. Ewing (1965) teigimu, dauguma autorių skeptiškai žiūri į giminaičių 
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įdarbinimo praktiką vadovaujančioms pozicijoms verslo pasaulyje. Amerikiečių valdymo instituto 

mokslininkams sunku suprasti, kaip kompanija, kuri apie savo valdymą atsiliepia puikiai, gali apskritai 

toleruoti bet kokią nepotizmo formą? Kai straipsniai apie nepotizmą pasirodė The Wall Street Journal, 

Fortune, Sales Management bei kituose dienraščiuose, nepotizmo pavyzdžiai bei blogoji patirtis kaipmat 

tapo aktualia tema straipsniams (pvz., „Didelė sūnėnų kaina“). Dar daugiau, giminaičių įdarbinimo 

praktika į vadovaujančias pozicijas prieštarauja kai kurioms vertybėms, už kurias pasisako verslininkai. 

Daug vadovų mano, kad tokia praktika yra nedemokratiška, tie, kurie taip teigia, patys yra „nepotai“ arba 

nepotų globėjai (t. y. vyresnieji vadovai, giminingi nepotams). 

Apibendrinant galima teigti, kad nepotizmo reiškinys dažniau būdingas besivystančioms šalims, 

kuriose stipri valstietiškoji, gentinė kultūra, tačiau nepotinių santykių problematika aktuali ir ekonomiškai 

stipriose, išsivysčiusiose Europos bei Šiaurės Amerikos kontinentų valstybėse. Silpnesnė nei kituose 

regionuose nepotizmo raiška traktuotina kaip organizacijų kultūros vystymo rezultatas. Kaip ir Lietuvos 

autorių studijose, nepotizmo reiškinio studijos labiau fokusuojamos į viešąjį sektorių, o reiškinio traktuotė 

verslininkystės sferoje išlieka diskusinė. Mokslinėse studijose pasigendama plačiau išvystytos 

diskriminacinės nepotizmo reiškinio aspekto analizės, todėl lieka nepakankamai išnaudota galimybė 

nepotizmo prevencijai, ypač kai nepotizmas reiškiasi ne tiesioginėmis, o užmaskuotomis formomis. 

Nepotizmas viešajame sektoriuje konotuojamas vienareikšmiškai neigiamai, tačiau verslo atveju 

egzistuoja pilkoji zona, kuri drauge išduoda ir vertybių labilumą, moralinį konformizmą. Nepotizmo 

logika versle, kuris yra tos pačios visuomenės sistemos dalis, išlieka prieštaringa, o valdymo kultūros yda 

verslo praktikoje nepakankamai įvertinama ir siejama su efektyvia organizacijos žmogiškųjų išteklių 

mąstysena, organizacijos klimato būkle ir poveikiu veiklos rezultatams. 

 

Išvados 
Nacionalinio nepotizmo diskurso analizė išryškino nepotizmo, kaip valdymo anomalijos, 

konceptualizavimo privačiame sektoriuje problemą bei šia kryptimi orientuotų studijų trūkumą. 

Nepotizmo sampratos vartosenos analizė rodo krizinius reiškinio traktavimo momentus, tokius kaip 

segmentiškumas apsiribojant sektoriaus, profesinės veiklos, antropologiniais veiksniais, prieštaringumas, 

neapibrėžtumas. 

Atskleistas nepotizmo vertinimo organizuojant privataus sektoriaus organizacijų veiklą 

prieštaringumas akcentuoja vadybinės kultūros vertybių nestabilumą, kurį įtakoja sociokultūros ir 

valdymo tradicijų perviršis. Teorinė nepotizmo problematikos studija leidžia formuluoti teorinius ir 

praktinius uždavinius, kaip konceptualizuotus studijų rezultatus integruoti organizacijų valdymo 

praktikoje transformuojant valdymo kultūrą, siekiant sistemiškai optimizuoti tiek viešojo, tiek privataus 

sektoriaus organizacijų veiklą. 
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DISCRIMINATORY CONTEXT OF NEPOTISM: CONTROVERSIAL CONNOTATION 

IN MANAGEMENT OF ORGANISATIONS 

 
Summary 

 

This article analyzes nepotism in the context of staff discriminating behaviour. When making decisions in 

organizations, different conditions are provided on the basis of subjective criteria: kinship and relatives-related 

benefit and expanding social-network connections. Ethical, economic treatment of nepotic relations in private sector 

organizations has not been fully formed not only in developing societies, but in traditionally understood western 

countries. The analysis of scientific works shows that nepotism is often discussed in public sector organizations in 

the management context and the influence of the phenomenon is not highlighted enough in the works of private 

sector organizations. Nepotism evaluation practice and theory, which has not formulated a unified provision, often 
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differ. The study formulates a provision that the nature of nepotism is discriminatory, violates the organization's 

climate, negatively affects employees’ job satisfaction, commitment to the organization, provides a favourable 

environment for interpersonal conflicts and this is only one aspect that shows the damage of nepotism in public 

sector organizations and private companies. Although the origin of nepotism is socially natural, but focused only on 

a specific group, which operates motivated not by the organization's goals but by self-interests, thus it is detrimental 

to organizations in many ways.  

In the Lithuanian public discourse, nepotism is usually discussed as a corrupt agreement in the public sector, 

interchangeably with "blat" concept. This kind of treatment of the phenomenon is not sufficient enough and 

excludes private sector organizations. In Lithuanian public life deeply-rooted nepotism is associated with systemic-

historical heritage of the socialist system, which has levelled the values of a society, but broader studies involving 

the inherent mechanisms of the phenomenon are needed. The institutionalization of the Phenomenon in the 

Lithuanian legal system is not sufficient to prevent it effectively; organizations need some management culture 

change in both public and private sectors. Since nepotism is a social and cultural phenomenon, the management 

culture of public sector organizations depends directly on the treatment of it in the private sphere.  

The nepotism phenomenon is often attributed to developing countries with a strong peasant, tribal culture, 

but nepotic relation issues are relevant and to economically strong, developed countries in Europe and North 

American continents. Weaker than in other regions expression of nepotism is to be treated as a result of the 

development of an organizational culture. Just like in the Lithuanian authors’ studies, the phenomenon of nepotism 

focuses more on the public sector and the treatment of the phenomenon in business sphere still remains debatable. In 

scientific studies, there is a lack of more developed analysis of the discriminatory aspects of the phenomenon of 

nepotism, thus there remains under-exploited opportunity to prevent nepotism, especially when nepotism is 

conveyed not in direct but in disguise forms. Nepotism in the public sector is connotated unambiguously negatively, 

but in, the business case, there exists a gray area, which tells together about the lability of values and moral 

conformity. The logic of nepotism in business, which is the part of the same society system, remains controversial 

and the vice of management culture in business practice is underestimated and associated with the human resource 

logic in an efficient organization, organizational climate conditions and makes some impact on its performance. 

Key words: nepotism, nepotic relations, favouritism, discrimination, mobbing, organization management, 

organizational climate. 
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INTELEKTUALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ KELIAMI REIKALAVIMAI 

ŠIUOLAIKINĖMS INFORMATIKOS STUDIJOMS 
 

Alfredas Bartulis, Ojaras Purvinis, Elvyra Zacharovienė 

Kauno technologijos universitetas 

 

 

Anotacija. Sparčiai vystantis informacinių sistemų kūrimo galimybėms ir technologijoms keičiasi darbo 

aplinka daugelyje žmogaus veiklos sričių. Verslo įmonės yra sukaupusios didžiulius kiekius duomenų, ir tas kiekis 

sparčiai auga. Todėl duomenų apdorojimas ir analizė reikalauja ne tik spartesnės techninės įrangos, analizė tampa 

vis sudėtingesnė, duomenis reikia paversti naudinga informacija. Įvairiose technikos srityse taip pat atsiranda vis 

sudėtingesni duomenų apdorojimo ir optimizacijos uždaviniai. Vienas iš būdų tokiems uždaviniams įveikti yra 

intelektualiųjų informatikos technologijų taikymas. Šių technologijų pagrindai turi glaudų ryšį ir su informatika. 

Straipsnyje aptariami neraiškiosios logikos, genetinių algoritmų, dirbtinių neuronų tinklų, Kohoneno žemėlapių ir 

žinių gavybos pagrindai, kurių elementai galėtų ir turėtų būti nagrinėjami bendrajame informatikos kurse.  

Pagrindiniai žodžiai: informatika, programavimas, intelektualieji metodai. 

 

Įvadas 

Tradicinės informacinės technologijos įgalina paruošti skerspjūvių lenteles, užklausų pagalba 

išfiltruoti reikalingus duomenis, duomenims taikyti statistinius apdorojimo metodus, pateikti vartotojui 

įvairias ataskaitas. Verslo įmonės yra sukaupusios didžiulius kiekius duomenų, ir jų kiekis sparčiai auga. 

Todėl duomenų apdorojimas ir analizė reikalauja ne tik spartesnės techninės įrangos, analizė tampa vis 

sudėtingesnė, duomenis reikia paversti naudinga informacija (Kantardzic, 2011). Sukauptose duomenų 

bazėse egzistuoja žinios, apie kurių egzistavimą vartotojas gali net nenumanyti. Technikos srityse taip pat 

atsiranda nauji uždaviniai, kurių sprendimas reikalauja naujų informacinių technologijų taikymo. 

Vartotojas, norintis teisingai pritaikyti šiuolaikines IT, turi jas suprasti. Tai nėra lengvas uždavinys, 

veikiau tai iššūkis ir problema, nes kai kurie algoritmai gana sudėtingi (Hassanien ir kt., 2009). Reikia 

pastebėti, kad intelektualiųjų informatikos technologijų dėstymas Lietuvos universitetuose, verslo ar 

inžinerinėse disciplinose dar nėra tapęs savaime suprantama būtinybe. Veikiau priešingai – kai kada 

duomenų apdorojimo metodai nepastebimai pranyksta iš studentams dėstomų dalykų sąrašo. Todėl 

verslininkui ar inžinieriui informatikos žinios gali tapti ateityje vieninteliu baziniu šaltiniu, nuo ko teks 

pradėti, norint įveikti duomenų antplūdį inovatyviomis technologijomis. 

Šio straipsnio tikslas yra išnagrinėti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį dėstant bendrąjį informatikos 

kursą inžinerinių ir socialinių specialybių studentams, kad būtų įgyti žinių pagrindai, leidžiantys vėliau 

magistrantūros studijose ar profesinėje veikloje sėkmingai įsisavinti ir taikyti intelektualiąsias 

informacines technologijas.  

Straipsnio tikslas įgyvendinamas apžvelgiant dažniausiai taikomus intelektualiuosius metodus ir 

aptariant informatikos dėstymo ypatybes, kurios suteiktų pagrindus, reikalingus minėtiems 

intelektualiesiems metodams suprasti ir sėkmingai taikyti. 

 

Neraiškioji logika 
Profesorius Lofti A. Zadeh savo straipsniuose (Zadeh, 1965 ir 1989) iškėlė mintį tradicines logikos 

teiginių teisingumo vertes 0 (netiesa) ir 1 (tiesa) praplėsti į visą intervalą [0,1]. Šios loginio teisingumo 

vertės buvo pavadintos teiginių priklausomybės funkcijomis m (x). Dažniausiai naudojamos trikampės, 

trapecinės ir Gauso priklausomybės funkcijos (Sivanandam, 2007), todėl studijuojant informatikos kursą 

svarbu išmokti nubraižyti ne tik viena išraiška duotų funkcijų grafikus, bet ir grafikus, sudarytus iš 

atkarpų. Kompiuteris yra puiki priemonė funkcijų savybių priklausomybei nuo parametrų tirti. Antai, 

keičiant trikampio pagrindo galų koordinates ekrane galima stebėti trikampio pločio kitimą ir pasiekti, 

kad gretimi grafikai iš dalies persidengtų, kas neraiškiojoje logikoje yra svarbu.  

Ekspertų kokybinės žinios sudaro neraiškiosios logikos žinių bazę. Pagal savo struktūrą žinių bazė 

yra IF.THEN taisyklių su sudėtinėmis sąlygomis rinkinys. Todėl informatikos paskaitose sudėtinę sąlygą 

reiktų priskirti loginiam kintamajam, išmokyti apskaičiuoti jo vertę, išreiškiančią sąlygos teisingumą, ir 

loginį kintamąjį naudoti IF operatoriuje. 

Sistemos išvedimo veiksnio vertė centroido metodu yra randama integralu: 
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kurį dažniausiai tenka rasti skaitmeniškai.  

Rekomendacijos. Programavimo paskaitose studentus supažindinti su IF operatoriumi, kurio sąlyga 

yra sudėtinė, naudoti ir loginius kintamuosius. Taip pat pratybose pravartu priminti, jog apibrėžtinio 

integralo geometrinė interpretacija yra figūros plotas po duota kreive, ir išmokyti nubrėžti funkcijos 

grafiką bei apskaičiuoti plotą po grafiku. 

 

Genetiniai algoritmai 
Jie skirti funkcijai optimizuoti, kai jos argumentų yra gana daug ir jų kitimo sritys sudėtingos ir kai 

funkcija nepasižymi pakankamai geru glodumu arba kai yra nemažai lokalaus optimumo taškų. 

Kiekvienoje iteracijoje, kuri dar vadinama epocha, parenkama argumentų verčių aibė, kuri vadinama 

populiacija ir yra sudaryta iš chromosomų (argumentų), ir randama atitinkama funkcijos verčių aibė 

(Goldberg, 2012). Chromosomos vaizduojamos bitų arba teksto eilutėmis. O chromosomų kryžminimas 

atitinka eilutės dalies, paprastai pradžios ar pabaigos, iškirpimą ir patalpinimą į kitą eilutę (1 pav.). Todėl 

dėstant informatikos kurso programavimo pagrindus reikėtų skirti laiko veiksmams su bitų ir tekstų 

eilutėmis. Chromosomų, kitaip tariant, eilučių, kryžminimo taškas parenkamas atsitiktinai, todėl 

informatikos kurse reikia nagrinėti ir atsitiktinių skaičių generatorius bei kaip pagal sugeneruoto 

atsitiktinio skaičiaus dydį modeliuoti atsitiktinį įvykį su duota tikimybe. Sudarius kryžminimo pagalba 

naują populiaciją, jai dar pritaikoma atsitiktinė mutacija, todėl ir šiame genetinio algoritmo žingsnyje 

reikalingos atsitiktinių skaičių ir įvykių generavimo žinios. 

 

1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

     kryžminimas       

     



     

kryžminimo 

taškas 

1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

 

1 pav. Bitų eilučių kryžminimas 

 

Gavus naują populiaciją, įvertinamas kiekvieno individo atitikimas optimumo reikalavimams (angl. 

fitness). Todėl pageidautina mokant informatikos išmokyti rasti didžiausią ir mažiausią aibės ar masyvo 

elementą. 

Reikia pastebėti, kad paketo MS Excel 2010 optimizavimo įrankis Solver numato galimybę rasti 

tikslo ląstelės didžiausią ir mažiausią vertes ir genetiniu algoritmu. Todėl prieš pasirenkant šį algoritmą 

būtina suprasti jo ypatybes. 

Rekomendacijos. Paskaitose supažindinti su bitų eilutėmis kaip kodavimo priemone. Išmokyti 

atlikti veiksmus su bitų, baitų ir teksto eilutėmis, modeliuoti atsitiktinius įvykius pasirinktos 

programavimo kalbos ir MS Excel priemonėmis, rasti masyvo didžiausią ir mažiausią elementus, taikyti 

MS Excel įrankį Solver sprendžiant optimizavimo uždavinius. 

 

Dirbtinių neuronų tinklai 
Neuronų tinklas imituoja biologinius neuronus. Dirbtinis neuronas pasiunčia stiprumo y signalą, kai 

jis gauna iš kito neurono signalą, kurio stiprumas s didesnis už tam tikrą vertę, vadinamą slenksčiu: 
 


i
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čia xi signalai iš kitų neuronų, o wi svoriai.  

y priklausomybė nuo s vadinama aktyvizacijos funkcija. Dažniausiai naudojamų aktyvizacijos 

funkcijų išraiškos yra žinomos (Kriesel, 2013). Todėl informatikos kurse nagrinėjant MS Excel taikymus 

rekomenduotina susipažinti su aktyvizacijos funkcijų grafikais, ištirti, kaip nuo funkcijos parametrų 

priklauso šuolio nuolydis ir taško s0 padėtis, kuriame šuolis prasideda. 

Kai nuolydis mažas, t. y. kai šuolis gana status, o tai būdinga biologiniam neuronui, aktyvizacijos 

funkcijų savybės artėja prie trūkių funkcijų savybių. Dėl to ir dėl didelio neuronų skaičiaus aktyvizacijos 

funkcijos argumento s svorių wi radimas reikalauja specialių iteracinių algoritmų, kurie minimizuoja 

neuronų tinklo apmokymo paklaidas. Vadinasi, informatikos kurse dėstant programavimo pagrindus 

pageidautina supažindinti ir pademonstruoti greičiausio nusileidimo algoritmą. 

Neuronų skaičiaus ir neuronų tinklo sluoksnių kiekio radimas susijęs su nelygybių skaitmeniniu 

sprendimu. Šiuos kiekius nesunku rasti taikant MS Excel įrankį Solver. 

Rekomendacijos. Išmokyti studentus braižyti laiptuotųjų funkcijų (angl. step functions), pvz., 

y = 1 / (1+exp (-as), grafikus ir ištirti, kaip pasirinkti šuolio nuolydį parametrų pagalba; naudotis 

greičiausio nusileidimo metodu funkcijos optimalioms vertėms rasti; spręsti nelygybes su MS Excel 

įrankiu Solver. 

 

Kohoneno žemėlapiai ir daugiamačių duomenų vizualizacija 
Nors ir Kohoneno žemėlapiai yra dirbtinių neuronų tinklo rūšys, tačiau, autorių nuomone, jų 

taikymo ypatybes reikėtų aptarti atskirai. Kohoneno žemėlapių pagalba daugiamačius duomenis galima 

pavaizduoti dvimatėje plokštumoje (2 pav.). Neuronų tinklo pagalba randamas toks netiesinis atvaizdas, 

kad atstumų tarp duotųjų daugiamačių taškų ir jų vaizdų atstumų plokštumoje neatitiktis būtų minimali 

(Kohonen, 2001). Gautasis žemėlapis įgalina pavaizduoti duomenų struktūras, pastebėti panašių duomenų 

klasterius. 
 

 
 

2 pav. Kohoneno žemėlapis: daugiamačių duomenų projekcija  

 

Duomenų projektavimo į mažesnių dimensijų erdves ypatybes pravartu pademonstruoti ir 

informatikos paskaitose.  

Rekomendacija. Dėstytojas turėtų sugeneruoti ar kitaip parinkti trimačius duomenis (xi, yi, zi ), kurie 

sudaro atskirus klasterius. Tada informatikos pratybose tiesinių funkcijų 
 

ui = a11 xi + a12 yi+ a13 zi 

vi = a21 xi + a22 yi+ a33 zi 
 

pagalba projektuoti šiuos trimačius taškus į dvimačius (ui, vi) ir stebėti gautos dvimatės diagramos 

struktūrą. Esant vieniems koeficientams aij, dvimatėse projekcijose klasteriai, t. y. jų „šešėliai“, bus 

matyti, o esant kitiems – ne. Tai gana paprasta padaryti su MS Excel. 

 

Žinių gavyba 
Žinių gavybos, arba duomenų gavybos (angl. knowledge mining, data mining), iš didelio sukauptų 

duomenų kiekio kryptis pasižymi didele sprendžiamų uždavinių, metodų ir jiems pritaikytų programų 

įvairove. Verslo ir socialinių mokslų studentams, kurie duomenų apdorojimui naudoja MS Excel, autorių 

nuomone, gerai tiktų šios programos priedas Microsoft SQL Server Data Mining add-in for Microsoft 

Office. Šis priedas įgalina perduoti Excel lentelės duomenis SQL serveriui ir gauti atgal apdorotus 

rezultatus. Dėl plačių duomenų gavybos galimybių vargu ar dėstant informatikos kursą būtų galima rasti 

laiko supažindinimui su konkrečiais metodais. Tačiau patartina pademonstruoti bent kelis metodus, 

akcentuojant tarpprograminio duomenų perdavimo ir apdorojimo galimybes. 
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Rekomendacijos. Parodyti studentams, kaip įdiegti biuro MS Office pakete priedą Microsoft SQL 

Server Data Mining add-in for Microsoft Office. Deja, to negalėtų atlikti patys studentai kompiuterių 

laboratorijoje dėl dažniausiai taikomos kompiuterių saugumo politikos. Šį priedą turėtų prieš paskaitas 

įdiegti atitinkamas personalas. Po to pateikti studentams Excel duomenų bazę ir supažindinti juos, kaip 

naudotis paprasčiausiais įdiegtojo priedo įrankiais, pavyzdžiui, Explore data ir Classify. 
 

Išvados 
Su intelektualiųjų informatikos metodų nemažos dalies idėjomis, bet ne su pačiais metodais (tai 

visai kitas kursas) galima supažindinti informatikos paskaitose ir atliekant praktinius darbus. Todėl 

informatikoje intelektualiųjų metodu aspektu yra svarbios tokios temos ir įgūdžiai: darbas su bitų ir tekstų 

eilutėmis; specialiųjų funkcijų grafikų braižymas ir jų formos priklausomybės nuo parametrų 

pavaizdavimas; plotų po grafikais artutinis skaičiavimas ir kitoks apytikslis apibrėžtinių integralų verčių 

radimas; skaitinis nelygybių sprendimas; atsitiktinių skaičių generavimas ir gautų verčių susiejimas 

(interpretacija) su įvykio, kurio tikimybė duota, įvykimu; loginių kintamųjų naudojimas; operatoriaus IF 

sudėtinės sąlygos loginės vertės skaičiavimas; aibės didžiausio ir mažiausio elementų radimo algoritmai ir 

funkcijos optimalių verčių radimas; optimizavimas greičiausio nusileidimo metodu; MS Excel įrankio 

Solver taikymas optimizavimo uždaviniams ir optimizavimo metodų pasirinkimas; trimačių duomenų 

projektavimas dvimatėje erdvėje MS Excel pagalba ir projekcijos struktūros interpretacija; duomenų 

perdavimas tarp to paties kompiuterio programų ir tarp programų, įdiegtų į skirtingus tinklo kompiuterius. 
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REQUIREMENTS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES FOR 

CONTEMPORARY INFORMATICS STUDIES  

 
Summary 

 

Business companies have accumulated the huge amount of data and it increases perpetually. Databases may 

contain useful information and knowledge. But it is not a very effective way to reveal such knowledge with simple 

database queries, data filtration or cross tabulation. For instance, using a query, one can get data, which he needs. 

But it is not always the case. In big data bases, there may exist data patterns, about which users even do not know. 

Hi-tech enterprises cannot do without application of computational intelligence technologies for their research. The 

solution of these contemporary challenges is the more intensive use of computational intelligence technologies. The 

general informatics course should give backgrounds and demonstrate elementary ideas for the successful 

understanding of the intelligence technologies in further studies. The aim of the paper is to point out, what topics in 

informatics general course should be toughed and not skipped to promote better understanding of such computer 

intelligence technologies as genetic algorithms, fuzzy logic, artificial neural networks, Kohonen maps and data or 

knowledge mining. The aim is met by shortly discussing the key elements of the above mentioned technologies and 

making suggestions to the content of the informatics course. 

The research revealed that it was possible and essential to pay attention to the following topics: operations 

with Boolean variables, a bit and text strings, the plotting of stepwise, triangular, trapezoidal and Gaussian curves 

and investigating their form dependence on parameters, calculating the area under curves and the numerical 

integration of definite integrals, solving of inequalities, generating random numbers with given distribution and the 

usage of random numbers to simulate random events with given probability, the usage of an IF operator with the 

Boolean variable in the condition part, the search of the minimum and maximum elements of an array, simple 

optimization and error minimization algorithms, the usage of Microsoft Excel tool Solver for the optimization, 

mapping 3D points on 2D plane in various directions by changing the parameters of mapping equations, usage the 

links between programs of the same computer and in the network. 
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NAUJŲ E. MOKYMO GALIMYBIŲ MOODLE 2.x VIRTUALIOJE APLINKOJE 

ANALIZĖ 

 
Liudvikas Kaklauskas, Danutė Kaklauskienė 

Šiaurės Lietuvos kolegija, Šiaulių universitetas 

 

 
Anotacija. Straipsnyje apžvelgiamos Moodle virtualios mokymo aplinkos (VMA) studijų priemonės, 

aptariami standartiniai VMA įrankiai, naudojami rengiant e. mokymo kursą. Atlikus Moodle 2.x naujų mokymo 

priemonių analizę, išskirtos keturios naujų priemonių kategorijos: žinių vertinimo metodai, paskaitų formatai, 

studijų proceso kontrolės mechanizmai, kurso medžiagos pasiekiamumo užtikrinimo priemonės. Išanalizuotas 

tarptautinis programinės įrangos kokybės vertinimo modelis ISO/IEC9126E bei E. Kurilovo ir S. Serikovienės 

siūlomi e. mokymo kurso komponentų vertinimo technologiniai, pedagoginiai ir intelektinių teisių kriterijai. 

Moodle 2.x naujų komponentų vertinimui atrinkti technologiniai kriterijai, kurie skaidomi į vidinės kokybės 

(sąveikumas, architektūra, interaktyvumas) ir naudojimo (dizainas, sąsaja) kriterijus. Taip pat panaudotas 

intelektinių teisių kriterijus. Naujų e. mokymo kurso priemonių įvertinimui pritaikytas ekspertinės analizės metodas. 

Ekspertai (n = 3) kiekvienos priemonės tinkamumą e. mokymui įvertino balais nuo 0 iki 100. Remiantis ekspertinio 

vertinimo rezultatais nustatyta, kad nauji žinių vertinimo metodai yra puikaus dizaino, tačiau turi sąveikumo 

problemų. Iš vertintų devynių naujų e. mokymo kurso paskaitų formatų septyni (71,5 proc.) įvertinti labai gerai. 

Nauji studijų proceso kontrolės mechanizmai yra interaktyvūs, gero dizaino ir sąveikumo. Trys kurso medžiagos 

pasiekiamumo užtikrinimo priemonės pagal visus technologinius aspektus įvertintos puikiai. 

Pagrindiniai žodžiai: e. mokymas, e. mokymo kurso komponentai, Moodle 2.x, virtuali mokymo aplinka, 

programinės įrangos kokybės vertinimo modelis, e. mokymo kurso komponentų vertinimo technologiniai kriterijai. 

 

Įvadas 

Panaudojant šiuolaikines informacines komunikacines technologijas
1
 galima sukurti virtualią

2
 

mokymosi aplinką, ugdančią bendravimą, savarankiškumą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir informacinę 

kultūrą. Analizuojant 1924 m. S. L. Pressey (1926) aprašomą mechaninę testavimo mašiną galima rasti 

šiuolaikinių nuotolinių studijų
3
 požymių. 1958 metais bihevioristinės psichologijos atstovas B. Skinner 

(1968) pasiūlė programuoto mokymo idėją, kurią realizavo mechaninėje automatizuoto mokymo 

mašinoje. Nuotolinių studijų paradigmas toliau vystė E. J. Miller ir A. K. Rice (1967)sistemų 

organizavimo teorijoje, A. Kaye ir G. Rumble (1981) distancinio mokymo sistemose aukštosioms 

mokykloms bei suaugusiųjų mokymui, D. Keegan (1991) nuotolinio mokymosi organizavimo ir teikimo 

tyrimuose ir daugelis kitų mokslininkų. Lietuvoje nuotolinio mokymo organizavimo klausimus nagrinėja 

A. Targamadzė, E. Normantas, D. Rutkauskienė, A. Vidžiūnas (1999), A. Volungevičienė (2008) ir kiti 

mokslininkai. 

Taikant šiuolaikines nuotolinio mokymo(si) (angl. Distance Learning) metodologijas (Dagienė, 

Grigas, 2013), galima subtiliau perteikti naują mokymo(si) medžiagą, lanksčiau organizuoti studijas, 

sudaryti įvairiapusiškas bendravimo galimybes, kurioms neturi įtakos amžius, išsilavinimas ar kiti 

socialiniai faktoriai. Pasaulinėje praktikoje naudojamos dviejų tipų nuotolinių studijų sistemos: 

asinchroninės ir sinchroninės studijos. Sinchroninis mokymo modelis yra artimas tradicinėms studijoms, 

čia naudojamos vaizdo konferencijos ar kitos analogiškos priemonės, sudarančios galimybes studentui ir 

dėstytojui betarpiškai bendrauti. Deja, taip prarandami laiko, o kartais ir vietos privalumai, nes 

bendravimas vyksta iš anksto numatytu laiku ir dažniausiai nurodytoje vietoje, be to, dideli tokio studijų 

                                                 
1 Informacinės ir komunikacinės technologijos – tai informacinės technologijos, papildytos ryšio priemonėmis. Santrumpa IKT. 

Ypatingas dėmesys skiriamas kompiuterių tinklams, informacijos perdavimo būdams. (Enciklopedinis kompiuterijos žodynas, 

2013).  
2 Virtualioji mokymosi aplinka – kompiuterių tinklais ir kitomis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis pagrįsta 

ugdymo sistema, kurioje vyksta sąveika tarp besimokančiųjų ir mokytojų (kuratorių). Virtualioji mokymosi aplinka (VMA) 

leidžia taikyti ir naudoti įvairius mokymosi scenarijus. Panašiai kaip ir tikroji mokymosi aplinka (pvz., laboratorija, auditorija), 

VMA sukurta mokymuisi ir mokymosi kokybei gerinti. (Enciklopedinis kompiuterijos žodynas, 2013).  
3 Nuotolinis mokymasis – mokymosi metodas, kai besimokančiojo geografinė buvimo vieta gali nesutapti su mokymo įstaiga. 

Besimokantysis ir mokytojas paprastai yra skirtingose geografinėse vietose ir negali dažnai susitikti. Besimokančiajam paprastai 

siunčiama spausdintinė arba skaitmeninė mokymosi medžiaga (pvz., kompaktiniai diskai, vaizdo diskai, skaitmeniniai 

dokumentai). Gali būti naudojamasi paprastu paštu, elektroniniu paštu, žiniatinklio ir kt. paslaugomis, sinchroninėmis ir 

asinchroninėmis bendravimo priemonėmis. Gali būti organizuojamas virtualiojoje mokymosi aplinkoje. (Enciklopedinis 

kompiuterijos žodynas, 2013).  
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proceso organizavimo kaštai. Asinchroninis modelis yra žymiai pigesnis, nors čia irgi prarandama 

betarpiško bendravimo galimybė (Rutkauskienė ir kt., 2003). 

Nuo 2000 metų vis dažniau pradedama naudoti e. mokymo sąvoka, kuri apima visas edukacines bei 

technologines studijų galimybes. Kaip ir nuotolinės studijos e. mokymas yra grindžiamas įvairiapusišku 

informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimu (Aušra, 2005). Tokioms studijoms organizuoti 

dažniausiai taikomas asinchroninis studijų modelis, kuriame vieną iš svarbiausių vietų užima virtualios 

mokymo aplinkos (toliau VMA). Reikia pažymėti, kad vykdant e. mokymą per VMA ypač aktualu 

užtikrinti studento ir dėstytojo interaktyvią sąveiką ir suteikti studijų procesui naujas bendravimo ir 

sąveikos galimybes (Kaklauskas, Kaklauskienė, 2010). 

E. mokymo aplinkos yra suskirstomos į dvi grupes: mokymo(si) aplinka, realizuota kaip atviroji 

programinė įranga, ir mokymo(si) aplinka, realizuota kaip komercinė arba nuosavybinė programinė 

įranga. Šiuolaikinėms studijoms labai plačiai vartojamos atvirosios programinės įrangos VMA, nes prie jų 

tobulinimo ir vystymo gali prisidėti kiekvienas. Jas galima lengvai pritaikyti savo reikmėms, papildyti 

trūkstamais moduliais ir pan. Tuo tarpu komercinė arba nuosavybinė programinė įranga turi gerą aplinkų 

palaikymo sistemą, tačiau jos ne tokios lanksčios.  

Viena iš populiariausių VMA yra Moodle, ji naudojama absoliučioje daugumoje Lietuvos aukštųjų 

mokyklų bei sėkmingai taikoma Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose (Kaklauskas, Kaklauskienė, 

2010). Pagal „Enciklopedinį kompiuterijos žodyną“ (2003) kiekviena VMA turi apimti septynias 

standartizuotas priemones: 

1. Bendravimo ir bendradarbiavimo priemonės: forumas, pokalbis, pasirinkimas, kalendorius, 

apklausa, socialinis forumas, žurnalas, internetinis dienoraštis, žinutės, Youtube. 

2. Besimokančiųjų ir mokytojo pristatymo sritys: kolegos (kurso dalyviai), prisijungę vartotojai. 

3. Naudotojų registravimo priemonės: rankinis registravimas bei įsiregistravimas į aplinką, 

informacija apie vartotoją. 

4. Ugdymo turinio tvarkymo priemonės: kurso medžiaga arba resursas, kurso peržiūra, 

žodynėlis, duomenų bazė, įvykiai, paskutinės naujienos, garso bei vaizdo medžiaga. 

5. Užduočių rengimo ir apklausos organizavimo priemonės: kontrolinis, užduotis, virtualus 

seminaras, pamoka, kryžiažodžių ir kitų testavimo priemonių rengimo rinkinys. 

6. Besimokančiųjų mokymosi ir pažangos stebėjimo priemonės: testo rezultatai, vartotojų 

aktyvumo analizė, virtualus studijų rezultatų žurnalas. 

7. Aplinkos sąsajos keitimo priemonės: tai virtualaus kurso komponentų išdėstymo, kurso 

dizaino šablono, logotipų bei kitų kurso identifikavimo priemonių keitimo įrankiai (Kaklauskas, 

Kaklauskienė, 2011). 

Technologiniai e. mokymo proceso organizavimo sprendimai VMA pateikia didelę įrankių, skirtų 

studijoms, įvairovę. Norint pasiekti kuo geresnių e. mokymo rezultatų, būtina taikyti naujas, šiuolaikiškas 

mokymo(si) metodikas, įvertinti siūlomų VMA įrankių tinkamumą dėstomam dalykui. Jau 1992 metais 

studijų kokybės problematiką tyrinėjo P. Honey ir A. Mumford (1992). Jie bandė studentus skirstyti į 

grupes pagal pasirinktą studijavimo būdą ir, atsižvelgiant į tai, rengti studijų medžiagą. Adaptacijos 

metodų taikymo pedagoginius ypatumus bei problematiką įvertinant studentų individualias savybes 

analizavo S. Aboujaoude (2011), A. Heraz ir C. Frasson (2008), S. Chaffar, C. Frasson (2004). 

Šiuolaikiniam aukštosios mokyklos studentui svarbūs gebėjimai ir įgūdžiai, padedantys susiorientuoti ir 

išreikšti save kūrybinėje visuomenėje ir pasiekti geresnių rezultatų. Pasak S. Aboujaoude (2011), 

mokymo ir bendravimo naujovės XXI amžiuje teikia ne tik daug privalumų, tačiau kelia nemaža pavojų, 

todėl jas pasirenkant ir taikant būtina išsami analizė. Aktyvinimo įrankių panaudojimą e. mokymui 

senesnėje Moodle versijoje analizavo V. Nedeva (2005). Moodle panaudojimą mobiliosioms studijoms 

išanalizavo ispanų mokslininkai M. A. Forment, M. J. C. Guerrero (2011). 2006 metais K. Fertalj, 

H. Jerković ir N. Hlupić (2006) palygino e. mokymo aplinkas, analizavo jų naudojamus įrankius. 2011 

metais M. Magdin, M. Burianová (2011) nagrinėjo Moodle 1.9.x ir 2.x testavimo ir vertinimo įrankius. 

Technologijos ir edukacinius sąryšius analizavo ispanų mokslininkai M. A. Conde, D. A. Gomez, A. Del 

Pozo, F. J. Garcia (2011). E. mokymo aplinkos konceptualųjį modelį remiantis Web CT, Moodle ir 

kitomis VMA pateikė italų mokslininkai A. Dattolo ir F. L.Luccio (2009).  

Reikia pažymėti, kad apžvelgus naujausius mokslinius darbus, analizuojančius Moodle įrankių 

technologines bei edukacines galimybes, nerasta straipsnyje pateikiamų naujų mokymo galimybių tyrimų. 

Šiuolaikiniam žmogui, ypač studentui, svarbūs gebėjimai ir įgūdžiai, padedantys susiorientuoti ir išreikšti 

save informacinėje visuomenėje. Tinkamai panaudotos kompiuterinių technologijų galimybės padeda 

sukurti mokymo(si) aplinką, ugdančią bendravimą, savarankiškumą bei kritinį mąstymą, o kartu ir 
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informacinę kultūrą. Sėkmingam mokymo(si) procesui užtikrinti būtina tinkamai parinkti mokymo 

metodus, taikyti naujas mokymo formas, kurios keičia mokymo procesą, didina studentų aktyvumą. 

Straipsnio tikslas – ištirti ir įvertinti Moodle 2.x VMA naujas e. mokymo galimybes. 

Moodle 2.x  e. mokymo kurso komponentų vertinimo kriterijai 

Atsižvelgiant į mokslinio tyrimo objektą – Moodle 2.x VMA – e. mokymo kurso komponentų 

vertinimo kriterijų parinkimui naudotas dokumentų analizės metodas. Taip surinkta informacija buvo 

įvertinta taikant literatūros analizės metodą, pagal kurį analizuojamoje medžiagoje buvo siekiama išskirti 

e. mokymo kurso komponentų vertinimo modelius, metodikas, kriterijus. 

Remiantis taikytų tyrimo metodų rezultatais nustatyta, kad E. Kurilovas ir S. Serikovienė 

e. mokymo kurso komponentų vertinimą siūlo skaidyti į tris pagrindines kriterijų grupes: technologinius, 

pedagoginius ir intelektinių teisių. Naujų mokymosi aplinkos galimybių įvertinimui atrinkti tik 

technologiniai vertinimo kriterijai, kurie skaidomi į vidinės kokybės vertinimo ir naudojimo kriterijus 

(Kurilovas, Serikovienė, 2012). Technologinių vidinės kokybės kriterijų vertinimas reikalauja atsižvelgti 

į: 

 sąveikumą – analizuojamų objektų sąryšiai, nereikalaujantys iš objekto naudotojo 

specifinių žinių; 

 architektūrą – objekte atskirti duomenys, jo naudojimo logika ir perteikimas; 

 interaktyvumą – objektas turi interaktyvią sąveiką su vartotojų priemonėmis. 

 

Siekiant įvertinti naudojimo kokybės kriterijus reikia atsižvelgti į e. mokymo kurso komponento 

dizainą ir vartotojo sąsają, t. y. įvertinti objekto vaizdavimo aiškumą bei naudojimo paprastumą. Analizė 

parodė, kad įvardinti kriterijai iš esmės atitinka ir tarptautinį programinės įrangos kokybės vertinimo 

modelį ISO/IEC9126 (Software Engineering, 2013). Analizuojamų priemonių įvertinimui naudotas 

ekspertinės analizės metodas. Objektų vertinimui panaudota [0, 100] skalė, kurioje įvertinimas 100 

reiškia, kad analizuojamas objektas visiškai atitinka technologinius kokybės vertinimo kriterijus, o 0 – 

visiškai neatitinka.  

Kiekvieną straipsnyje pateiktą objektą įvertino trys nepriklausomi ekspertai, turintys ne mažesnę 

nei 5–8 metų darbo su Moodle VMA patirtį, bei šio straipsnio autoriai. Kiekvienas analizuojamas 

Moodle 2.x komponentas gavo technologinį kokybės įvertį (toliau TKĮ), išreikštą skaičiumi iš intervalo 

[0,100]. Galutinis kiekvieno komponento TKĮ įvertis gaunamas apskaičiavus ekspertų įverčių vidurkį bei 

rezultatą suapvalinus iki sveikųjų skaičiaus dalių. Siekiant visapusiško analizuojamų priemonių kokybės 

įvertinimo dar reikėtų įvertinti pedagoginius kriterijus, tačiau jų vertinimas bus objektyvesnis, kai šios 

priemonės bus pradėtos aktyviai naudoti e. mokymo procese. Intelektualinių teisių kriterijus 

vienareikšmiškai įvertintas maksimaliais balais – 100, nes naudojama aplinka yra reglamentuojama kaip 

atviro kodo aplinka, kurios naudojimas grindžiamas GPL (angl. General Public License) licencija (2013). 

Duomenų rinkimui apie Moodle 2.x VMA naujas galimybes taikytas empirinių dokumentų analizės 

metodas. Rinkta informacija iš oficialaus Moodle portalo (Moodle Category: New Features, 2013). 

Surinkti duomenys buvo analizuojami taikant kokybinį turinio analizės metodą. Panaudojant šį metodą 

nagrinėti Moodle kūrėjų pateikiami Moodle 2.4+ naujų galimybių aprašai, išskirti pagrindiniai naujų 

komponentų naudojimo aspektai, kuriais remiantis jie suskirstyti į kategorijas. Gautos keturios naujų 

priemonių kategorijos: žinių vertinimo metodai, paskaitų formatai, studijų proceso kontrolės 

mechanizmai, kurso medžiagos pasiekiamumo užtikrinimo priemonės. 

 

Naujų žinių vertinimo metodų tyrimas 

Moodle aplinkoje dėstytojas dažnai studentų rezultatų vertinimui renkasi paprastą skaitinę skalę 

nuo 0 iki 100. Naudojant šį vertinimo būdą yra sudėtinga taikyti kriterijais grįstą vertinimo skalę. 

Moodle 2.4+ galima rinktis tris naujus kriterijais grįstus vertinimo metodus: rubrikos (angl. Rubric) 

(Moodle Rubrics, 2013), vertinimo vadovo (angl. Marking Guide) (Moodle Marking Guide, 2013) ir 

mokymosi rezultatų analizės (angl. Moodle Learning Analytics Enriched Rubric) (Learning Analytics 

Enriched Rubric, 2013). Naudojant rubrikos vertinimo metodą (TKĮ 64) galima nurodyti darbo vertinimo 

kriterijus, juos išskaidyti į dalis, kurios reglamentuoja kriterijui būtinų komponentų įvertinimą (žr. 

1 pav.). 

Kitas vertinimo metodas – vertinimo vadovas (TKĮ 56) yra panašus į rubrikos taikomą vertinimą 

pagal kriterijus ir jų dalis, tačiau čia nemažas dėmesys skiriamas ir vertintojams, t. y. jiems taip pat 

pateikiamos vertinimo instrukcijos (žr. 2 pav.). 

 



83 

 

 

1 pav. Rubrikos vertinimo metodo kriterijų aprašas 

 

Trečiąjį vertinimo metodą galima laikyti rubrikos metodo praplėtimu (TKĮ 54), jis yra naudojamas 

tik nuo Moodle 2.3 versijos. Čia be kriterijų ir jų dalių įverčių galima įvertinti studento aktyvumą 

nuotoliniame kurse: pasiųstų žinučių kiekis, teorinės medžiagos peržiūrų skaičius ir pan.  

 

 

2 pav. Vertinimo vadovo metodo kriterijų aprašas studentams ir dėstytojams 

 

Naujų paskaitų formatų tyrimas 

Mokymo medžiagos perteikimas e. mokymo kurse yra vienas iš kriterijų, garantuojančių 

kokybiškas studijas (Khan, 2005). Perteikiant medžiagą virtualiame kurse pasiekiama geresnių mokymosi 

rezultatų, jei perteikimo forma pasirenkama atsižvelgiant į būdingus studentų mokymosi stilius 

(Manochehr, 2006). Pagrindinis kurso puslapis yra vizitinė kurso kortelė, kurioje studentai lankosi 

dažniausiai, todėl temų perteikimas čia turi pakankamai didelę svarbą. Žinoma, kad Moodle aplinkoje 

galima naudoti keturis standartinius paskaitų formatus: temų formatas, kai kiekviena dalyko tema 

perteikiama kaip atskira nuotolinio kurso tema; savaitinis formatas, kai kiekviena dalyko tema 

perteikiama vienos savaitės tema; socialinis formatas, kai e. mokymo kursas yra viena didelė diskusija; 

SCORM formatas, kai nuotolinis kursas yra perkeltas iš kitos aplinkos panaudojant SCORM (angl. 

Sharable Content Object Reference Model) modelį. Naujausiose Moodle versijose galima naudoti 

aštuonis stabiliai veikiančius ir unikalius e. mokymo kurso perteikimo formatus. 

Perteikiant e. mokymo kursą stulpeliais (žr. 3 pav.), kurso medžiagos temas galima išdėstyti 

panaudojant iki keturių horizontalių arba vertikalių stulpelių (TKĮ 95). Toks medžiagos išdėstymas leidžia 

pagrindiniame lape pateikti visas kurso temas, užtikrinti greitą perėjimą iš vienos temos į kitą. 
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3 pav. Pagrindinio kurso langas, kai naudojamas kurso formatas „stulpeliai“ 

 

Kai pagrindinės kurso medžiagos perteikimui naudojamas kalendoriaus formatas (TKĮ 85), tai 

e. mokymo kurso temos perteikiamos chronologiškai, pagal savaites / mėnesius / metus (žr. 4 pav.). Toks 

perteikimas aktualus tada, kai kurso studijos turi tenkinti nuoseklumo principą (Pukelis ir kt., 2012). 

Tuomet studentui aišku, kada, kokią temą reikia mokytis ir kada atlikti praktinius darbus. 

 

 

4 pav. Pagrindinio kurso langas, kai naudojamas „kalendoriaus“ kurso formatas 

 

Naudojant paryškintų antraščių formatą (TKĮ 100) pagrindiniame kurso lange galima išskirti 

svarbesnes temas, praktinius darbus bei kitas veiklas (žr. 5 pav.). Taip efektyviau pateikiama mokymo 

medžiaga. Įrodyta, kad perteikimo efektyvumas tiesiogiai susijęs su studijų efektyvumu (Targamadzė, 

Petrauskienė, 2008). 

 

 

5 pav. Pagrindinio kurso langas, kai naudojamas kurso formatas „spalvotos temos“ 
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E. mokymo kurso temų perteikimas, naudojant lankstų skyrelių formatą (angl. Flexibile Sections 

Format), leidžia medžiagą struktūruoti, t.y. ją suskaidyti į skyrius, poskyrius ir t. t. (TKĮ 100). Čia galima 

išskirti svarbiausias temas, jų dalis, vaizdžiau perteikti kurso medžiagą (žr. 6 pav.). 

 

6 pav. Pagrindinio kurso langas, kai naudojamas kurso formatas „lankstūs skyreliai“ 

 

E. mokymo kurso tinklelio formatas (angl. Grid Format) (TKĮ 75) primena lentelę su interaktyviais 

piešiniais (žr. 7 pav., kairėje), ant kurių spragtelėjus iškviečiamas langas su tos temos teorine medžiaga 

bei interaktyvumo palaikymo įrankiais (žr. 7 pav., dešinėje). Toks kurso medžiagos perteikimas tinkamas 

meninės pakraipos studentams. Tokia kurso temų perteikimo forma suteikia žaismingumo. Temų 

identifikavimo piešiniai – tai jo skyreliuose perteikiamos medžiagos grafinės išraiškos, skatinančios 

studentų vaizdinį mąstymą (Beresnevičienė, Bilbokaitė, 2008). 

 

  

7 pav. Pagrindinio kurso langas, kai naudojamas kurso formatas „tinklelio skyreliai“ 

 

Paslėptų temų formatas (angl. Collapsed Topics Format) yra savotiškas apibendrinantis formatas, 

turintis lanksčių skyrelių bei paryškintų antraščių formatų savybių (TKĮ 86). Jas derinant galima aprašyti 

temų spalvas, nurodyti jų išdėstymą vertikaliais ir (ar) horizontaliais stulpeliais, nurodyti temų pateikimo 

struktūrą (data, tema ir kt.) bei keisti piktogramas, naudojamas navigacijai kurse (žr. 8 pav.). 

 

 

8 pav. Pagrindinio kurso langas, kai naudojamas kurso formatas „paslėptos temos“ 

 

Vienos temos (angl. One Topic) e. mokymo kurso formatas (TKĮ 90) kiekvieną temą pateikia kaip 

atskirą kortelę, kuri spragtelint atverčiama atitinkama tema (žr. 9 pav.). Reikia pažymėti, kad kortelių 

naudojimas užtikrina greitą ir paprastą navigaciją. Vienos temos formatas leidžia studentui koncentruotis 

ties viena tema. 

Likusieji du formatai yra vienos veiklos (angl. Single Activity) (TKĮ 51) ir dienos (angl. Daily) 

(TKĮ 56). Visi jie skirti vienai temai ar vienai veiklai realizuoti panaudojant e. mokymo kursą kaip 
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išraiškos priemonę. Šie formatai taikytini specializuotose programose, kuriose studentų veikla virtualioje 

mokymo aplinkoje nėra įvairialypė. 

 

 

9 pav. Pagrindinio kurso langas, kai naudojamas kurso formatas „viena tema“ 

 

Naujų studijų proceso kontrolės mechanizmų tyrimas 

Lietuvos mokslininkų darbuose dažnai analizuojamos didaktinės sistemos tinkamumo studijoms ir 

naudojimo problemos. Darbuose ypač akcentuojamas studentų savarankiškas darbas, mokymo proceso 

individualizavimas. 1989 metais prof. P. Jucevičienė pateikė modulinio mokymo teoriją (Jucevičienė, 

1989), kurioje įvertintos ir aptartos mokymo individualizavimo galimybės. 

 

 

10 pav. Sąlyginės prieigos aprašymo langas 

 

Moodle 2.x versijose numatyta galimybė individualizuoti studentų prieigą prie visų mokymo 

aplinkoje naudojamų įrankių (TKĮ 95). Tam reikia aprašyti prieigos sąlygas (žr. 10 pav.). Naudojant šią 

priemonę galima: 

 numatyti datos intervalą, kada įrankis bus matomas studentams, 

 nurodyti studento žinių lygį pagal vieną ar kelis vertinimo kriterijus, 

 apibrėžti studentų grupę ar kitus požymius, garantuojančius prieigą. 

Teisių priskyrimas kurso dalyviui nustato numatytąsias teises e. mokymo kurse. Paprastai Moodle 

aplinkos vartotojo teisės yra aprašomos įvedant jo prisijungimo parametrus į virtualią aplinką, tada 

automatiškai naujam vartotojui priskiriamos sistemos konteksto vartotojo teisės, pradinio aplinkos 

puslapio vartotojo teisės bei kursų grupės vartotojų teisės. 

 

 

11 pav. Įsirašymo į kursą metodai 
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Registruojamiems ir registruotiems vartotojams leidžiama subtiliau aprašyti teises, papildytas kurso 

objektų, kurių teisės aprašomos, sąrašą. Įsirašant vartotojui į kursą naudojantis įsirašymo taisyklėmis 

galima aprašyti vartotojo teises kurse (žr. 11 pav.), jo priklausomybę grupei (TKĮ 66). 

 

 

 

 

 

 

 

12 pav. Blokų ir aktyvumo modulių prieigos teisių aprašymas 

 

E. mokymo kurso medžiagos prieigą galima riboti naudojant blokų ir aktyvumo modulių prieigos 

aprašymo priemonę (žr. 12 pav.) (TKĮ 71). Įrankis leidžia blokuose pateikiamą medžiagą bei aktyvinimo 

įrankius naudoti pagal studijuojančiųjų poreikius, interesus, pasiekimus bei kitus kriterijus. 

 

  
a b 

  
c d 

13 pav. Studentų veiklų įvykdymo kontrolė 

 

Moodle 2.x galima vykdyti automatinę studento veiklų atlikimo e. mokymo kurse kontrolę (angl. 

Activity Completion) (TKĮ 100). Pagal numatytuosius kurso nustatymus ši kontrolės priemonė yra 

išjungta, todėl kurso autorius pirmiausiai ją turi įjungti (žr. 13 a pav.). Naudojamos kontrolės priemonės 

kinta atsižvelgiant į įrankio naudojimo specifiką VMA. Teorinės medžiagos perteikimo priemonėms 

pakanka, kad studentas tik perskaitytų medžiagą, todėl čia tikrinama, ar jis buvo užsukęs (žr. 13 b pav.). 

Užduočių, kontrolinių ir kitų studento interaktyvumu susietų įrankių naudojimo kontrolė gali būti 

vykdoma keliais kurso autoriaus pasirinktais būdais: pateikta medžiaga peržiūrėta, pateiktas užduoties 

sprendimas, atliktas darbas įvertintas (žr. 13 c pav.). Forumuose studento aktyvumo kontrolė gali būti 

vykdoma net penkiais aspektais: forumo skelbimai peržiūrėti, pasiųstas nurodytas diskusijų ar atsakymų 

skaičius, sukurtas nurodytas naujų diskusijų temų skaičius, parašytas nurodytas atsakymų skaičius, 

studentas įvertintas (žr. 13 d pav.). 

 

Naujų kurso medžiagos pasiekiamumo užtikrinimo priemonių tyrimas 

Moodle 2.x turi naujų navigacijos kurso priemonių. Be tradicinės navigacijos juostos lango viršuje, 

naudojama navigacijos juosta kairėje lango pusėje (TKĮ 100). Ja naudojantis galima greitai pereiti iš 

vienos kurso temos į kitą, pasiekti temoje siūlomus objektus (žr. 14 pav.). Jei kurso tema dar neturi 

aprašytų mokymo(si) objektų, tai navigacijos juostoje šalia temos pavadinimo rodomas kitoks ženkliukas. 

Čia taip pat galima greitai pasiekti vartotojo aktyvumo ataskaitas, peržiūrėti tinklalapius, internetinius 

dienoraščius, pakeisti savo profilio nuostatas, pereiti į kitą e. mokymo kursą. 

Kaip ir senesnėse Moodle versijose, taip ir naujose galima studentus jungti į grupes kurso 

pasiekiamumui aprašyti bei kiekvieno kurse naudojamo objekto pasiekiamumui apibrėžti. Šis 

komponentas nevertintas, nes jo naudojimo galimybės iš esmės nepakito. 
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E. mokymo kurse galima naudoti papildomus blokus, kuriuose gali būti pateikta papildoma 

informacija apie kursą, jo medžiagą bei studijų pasiekimus. Moodle 2.x versijoje galima nurodyti, kur 

naujas blokas bus matomas: bet kuriame aplinkos puslapyje, bet kuriame kurso puslapyje, bet kuriame 

kurso pagrindiniame puslapyje. 

 

14 pav. Nauja navigacijos juosta Moodle 2.x 

 

Siūlomi keli nauji blokai, aktualiausi studijų procesui: studijų kurso išbaigtumas (angl. Self 

Completion) ir pasiekimų juosta (angl. Progress Bar). Studijų kurso progreso blokas (žr. 15 pav.) (TKĮ 

60) studentui parodys jo studijų pasiekimų VMA įverčius. 

 

15 pav. Studijų kurso progreso bloko parametrų parinkimas 

Pasiekimų juosta (žr. 16 pav.) (TKĮ 80) studentui parodo aktyvumo įrankių panaudojimo 

e. mokymo kurse grafiką. Aprašydamas įrankio parametrus dėstytojas gali nurodyti, pagal kuriuos VMA 

aktyvinimo įrankius iš e. mokymo kurso brėžti aktyvumo grafiką. Grafiką mato ir dėstytojas. 

 

16 pav. Studijų kurso pasiekimų juostos bloko parametrų parinkimas 

Moodle 2.x galima naudotis išmaniajam telefonui pritaikyta aplinka (angl. Theme). Ji nustatoma 

kaip papildoma aplinka prie standartinės ir naudojama tik tada, kai yra jungiamasi iš mobiliojo įrenginio. 

E. mokymo kursų dalyviai taip pat gali naudotis VMA siūlomomis virtualiomis saugyklomis (angl. 

Private Files) (TKĮ 100). Saugykla pasiekiama per vartotojo profilio navigacijos grupės nuorodą „Mano 
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asmeniniai failai“ (žr. 17 pav.). Čia saugoma informacija yra pasiekiama iš bet kurio Moodle puslapio, 

kuriame vartotojas turi prieigą. Aplinkos administratorius gali riboti maksimalią saugyklos talpą. 

 

17 pav. Virtuali Moodle 2.x saugykla 

Struktūruotam naujos medžiagos perteikimui Moodle 2.x siūlomas įrankis – knyga (angl. Book) 

(TKĮ 100). Naudojant jį formuojama elektroninė knyga su turiniu ir tokiai knygai būdingomis navigacijos 

priemonėmis. E. mokymo kurso kūrėjas gali pasirinkti knygos skyrių formatavimą, žymėjimą bei kitus 

parametrus. Aprašant knygos skyrius, poskyrius, skyrelius ir kt. automatiškai pildomas jos turinys (žr. 18 

pav.). 

 

18 pav. Knygos skyrių ir poskyrių kūrimas ir navigacija 

Naujų Moodle 2.x priemonių tyrimo apibendrinimas 

Tyrimo rezultatams apibendrinti buvo nubrėžtas grafikas atsižvelgiant į išskirtas keturias įrankių 

kategorijas: žinių vertinimo metodai, paskaitų formatai, studijų proceso kontrolės mechanizmai, kurso 

medžiagos pasiekiamumo užtikrinimo priemonės (žr. 19 pav.). Kaip matyti grafike, net šešios Moodle 2.x 

priemonės įvertintos TKĮ 100. 
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19 pav. Moodle 2.x naujų mokymo priemonių apibendrinti analizės rezultatai 
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Siekiant palyginti kiekvienos kategorijos įrankių įverčius tarpusavyje buvo apskaičiuotas vidutinis 

TKĮ (toliau VTKĮ). Lyginamoji analizė parodė, kad geriausiai įvertinti e. mokymo kurso medžiagos 

pasiekiamumo užtikrinimo kategorijos įrankiai VTKĮ – 88. Studijų proceso kontrolės kategorijos 

priemonių VTKĮ – 87, paskaitų formatų VTKĮ – 82, o žinių vertinimo metodų VTKĮ – 58. Reikia 

pažymėti, kad lyginamosios analizės rezultatai parodė, kad žinių vertinimo priemonių kategorija įvertinta 

prasčiausiai. Tokius rezultatus lėmė šioje kategorijoje naudojamų priemonių sąveikumo problemos. 

E. mokymo kurso medžiagos pasiekiamumo užtikrinimo kategorijos įrankiai įvertinti geriausiai. 

Palyginus kiekvienos kategorijos įrankius tarpusavyje nustatyta, kad nauji žinių vertinimo metodai 

yra puikaus dizaino, tačiau turi sąveikumo problemų, todėl jų TKĮ neviršijo 64 balų. Net septynių 

e. mokymo kurso paskaitų formatų panaudojimo paprastumas ir dizainas lėmė ne mažesnį nei 75 TKĮ 

balų įvertinimą, kas sudaro 71,5 proc. visų šios kategorijos įrankių. Analizuoti studijų proceso kontrolės 

mechanizmai yra interaktyvūs, gero dizaino ir sąveikumo, todėl jų TKĮ yra ne žemesnis nei 66 balai. Net 

trys kurso medžiagos pasiekiamumo užtikrinimo priemonės pagal visus technologinius aspektus įvertintos 

puikiai, tai sudaro 60 proc. visų šios kategorijos įrankių. Gauti technologinių aspektų ekspertinio 

vertinimo lyginamosios analizės rezultatai rodo, kad net 65 proc. (TKĮ didesnis arba lygus 75 balams) 

naujų Moodle 2.x e. mokymo priemonių galima bus palyginti lengvai panaudoti e. mokymo kurse. 

 

Išvados 

Remiantis teorinės medžiagos analize pasirinkti du e. mokymo kurso komponentų kokybės 

vertinimo aspektai: technologinis ir intelektinių teisių. 

Atlikus Moodle 2.x naujų mokymo priemonių analizę, išskirtos keturios naujų priemonių 

kategorijos: 

 žinių vertinimo metodai; 

 paskaitų formatai; 

 studijų proceso kontrolės mechanizmai; 

 kurso medžiagos pasiekiamumo užtikrinimo priemonės. 

Remiantis naujų Moodle 2.x e. mokymo priemonių technologinių aspektų ekspertinio vertinimo 

rezultatais nustatyta: 

 nauji žinių vertinimo metodai yra puikaus dizaino, tačiau turi sąveikumo problemų; 

 iš devynių naujų e. mokymo kurso paskaitų formatų septyni (71,5 proc.) įvertinti labai gerai, 

yra lengvai naudojami; 

 studijų proceso kontrolės mechanizmai yra interaktyvūs, gero dizaino ir sąveikumo; 

 trys kurso medžiagos pasiekiamumo užtikrinimo priemonės pagal visus technologinius 

aspektus įvertintos puikiai. 
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ANALYSIS OF NEW E-TRAINING OPPORTUNITIES IN MOODLE 2.X VIRTUAL 

ENVIRONMENT  
 

Summary 

 

Measures for e-studies, the standard tools of virtual learning environment (further VLE) Moodle used for 

development of an e-course are discussed in the article. Four new sets of measures are distinguished after the 

analysis of Moodle 2.x new learning possibilities: the methods of knowledge assessment, the formats of lectures, the 

mechanisms of a study process control, the measures ensuring the accessibility of the course materials.  

We analyzed the international software quality evaluation model ISO / IEC 9126 and the technological, 

pedagogical criteria of the components of an e-training course as well as the criteria of intellectual rights proposed 

by E. Kurilov and S. Serikovienė. The technological criteria divided into the criteria of internal quality 

(interoperability, architecture, interactivity) and use (design, interface) criteria for the evaluation of new Moodle 2.x 

components were selected. Furthermore, the criterion of intellectual rights was used. The expert evaluation method 

was applied for the evaluation of the new e-learning tools. The relevance of every measure to e-studies was 

evaluated by experts using scores from 0 to 100. On the basis of the expert evaluation results, it was established that 

the new knowledge-based evaluation techniques were well-designed, but had some interoperability problems. Seven 

(71.5%) of nine new e-course lecture formats were very well assessed. New study process control mechanisms are 



92 

 

interactive, have a good design and interoperability. Three measures of the ensuring of the e-course material 

accessibility were assessed as excellent in all technological aspects. 
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MULTIMEDIJOS TECHNOLOGIJOS KAIP PAAUGLIŲ KALBA 
 

Vytautas Žalys 
Šiaulių universitetas 

 

 

Anotacija. Paauglystės fenomenas, ypač būdingas vakarietiškai kultūrai, yra glaudžiai susijęs su daugeliu tą 

kultūrą formuojančių veiksnių. Vienas iš jų – specifinės, tik tai kartai būdingos kalbos poreikis. Neabejotinai vienas 

akivaizdžiausių šio meto naujosios kartos bendravimo instrumentų yra multimedijos technologijos. Todėl straipsnio 

objektu pasirinkta tokios kalbos poreikio ir raiškos analizė multimedijos technologijų srityje. Šio klausimo kritinis 

vertinimas gali teigiamai įtakoti ne tik būsimų šios srities specialistų profesinį rengimą, bet ir jų gebėjimą suprasti 

savo bei savo ugdytinių poreikius. Straipsnyje analizuojama multimedijos technologijų samprata, analizuojamos 

paauglių ir jaunimo specifinės kalbos esamos ir galimos sąsajos su meno raiškos formomis, socialinis šios kalbos 

paieškų aspektas. Straipsnyje aptariama audialaus ir vizualaus mąstymo santykio, lėmusio ne tik kompiuterinių 

garso redagavimo programų, bet ir akustinės erdvės vizualų suvokimą, problema.  

Raktiniai žodžiai: multimedijos technologijos, paauglystė, audialumas ir vizualumas. 

 

Įžanga 

Nors terminą multimedija (angl. Multimedia – multiterpė, daugialypė terpė) vargu ar galime 

pavadinti nauju, tačiau jo reikšmė, taikymo sfera, paskirtis ar net juo apibūdinamo produkto vartotojo 

klausimas kol kas provokuoja diskusijas. Stebint šio reiškinio gajumą natūraliai kyla klausimas, kaip tai 

keičia mūsų gyvenimą ir kaip pakeis rytdieną. Šio reiškinio svarbą, aktualumą ir sudėtingumą rodo 

įvairiausi empiriniai multimedijos segmentų tyrimai (Campbell, Ling, 2008, Clark, Mayer, 2011, 

Jennings, Oliver, 2009, Koukopoulos, Styliaras, 2010, Mayer, 2001, 2003, 2009 ir kt.), atliekami 

daugelyje pasaulio šalių. Todėl rengiant šios srities specialistą, gebantį ne tik naudotis jos teikiamomis 

galimybėmis, bet ir pajėgų keisti jas, būtina suprasti multimedijos, kaip reiškinio, kaip prekės, poreikio 

specifiką, subtilybes.  

Tyrimo objektas – multimedijos technologijų, kaip informacijos sklaidos ir paauglių raiškos 

priemonės, samprata.  

Tyrimo tikslas – įvertinti paaugliams būdingų psichofiziologinių charakteristikų bei multimedijos 

technologijų, kaip informacijos sklaidos priemonės, galimus sąlyčio taškus. 

Straipsnyje mokslinės literatūros bei kompiuterinės programinės įrangos taikomojo vertinimo būdu 

ieškoma bendrumų tarp paauglio, kaip pagrindinio naujausių medijos technologijų vertintojo, potencialiai 

galinčio tapti tų pačių technologijų kūrėju, psichofiziologijos (mąstymo ir elgesio priežasčių) ir 

multimedijos technologijoms būdingų savybių. Minėtų priežastinių ryšių įvardijimas ir taikymas rengiant 

multimedijos specialistą padarytų rengimo procesą nuoseklesnį.  

Minėtiems bendrumams įvardyti pasirinkta kalba, kaip raiškos forma. Todėl tyrimo objektu galima 

laikyti multimedijos technologijoms (toliau MMT) bei paaugliams būdingų savybių integracijos kalbos 

forma galimybes. Išsikeltos idėjos realizavimo siekiama analizuojant mokslinę literatūrą apie MMT, 

kalbos fenomeną, paauglystės amžiaus tarpsniui būdingas savybes bei atliekant populiariausios garso 

redagavimo kompiuterinės programinės įrangos apžvalgą. 

 

Multimedijos fenomenas 

M. McLuhan‘as medijos sąvoką supranta kaip bet kokiu būdu pateiktą pranešimą (McLuhan, 

1964). Britanijos enciklopedijoje (angl. Encyclopedia Britannica) ir Webopedijoje (angl. Webopedia) 

multimedijos terminas aiškinamas kaip bet kuri kompiuterinė elektroninė sistema, kontroliuojanti, 

derinanti tarpusavyje bei valdanti teksto, garso, vaizdo, kompiuterinės grafikos ir animacijos medijas. 

Dažnai šis terminas suvokiamas kaip daugialypė terpė (Žalkauskas, 2003, p. 146). Šio reiškinio 

atsiradimą ir greitą išpopuliarėjimą galima sieti su XX a. pb. išrastomis skaitmeninėmis technologijomis, 

įsitvirtinusiomis daugelyje žmogaus veiklų. Įvairiausios kompiuterinės programinės įrangos ir interneto 

dėka didelė mūsų kasdienių problemų sprendimo dalis persikelia į virtualią erdvę. Dėl įvairiausių 

priežasčių informaciją apie pasaulyje vykstančias permainas kaupiame naudodamiesi televizijos, 

interneto, išmaniųjų telefonų, kompiuterinės programinės įrangos pagalba. Tokios technologinės 

platformos sąlygoja ir bendros veiklos multimedijos meno projektų pagrindu gyvuojančias bendruomenes 

(Koukopoulos, Styliaras, 2010, p. 404). Sunku paneigti, kad mobilieji telefonai, pakeitę žmonių požiūrį į 

erdvę ir laiką, padarė didžiulę įtaką žmonių bendravimo įpročiams (Cmpbell, Ling, 2008). Technologijos 

padeda detaliau suplanuoti veiklą ir suteikia pakankamai mobilumo sprendžiant iškylančius klausimus, 
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bendraujant tiesiogiai ir būtent tuo momentu, kai kyla bendravimo poreikis. Tokiu būdu veikla tampa 

gerokai lankstesnė, nei gyvenant pagal išankstinį laiko planavimą (Ling, 2004, p. 59). 

Nauji technologiniai sprendimai nuolatos tobulina multimediją realistiškos grafikos, garso, vaizdo, 

animacijos srityse (Clark, Mayer, 2011). Todėl, kuo geresnė tokios paslaugos kokybė, tuo mažesnis 

poreikis rinktis kitokią informacijos kaupimo formą (koncertų, sporto varžybų, parodų ir pan. lankymas). 

Taigi, tarsi užburtas ratas – kompensuojant informacijos poreikį naudojamasi technologijomis, šis 

poreikis skatina naujesnių technologijų atsiradimą, o tai sąlygoja dar didesnę ištikimybę technologijų 

vartotojų ratui. 

Nauji moksliniai sprendimai šioje srityje svarbūs pedagogikai, ypač galvojant apie technologijų 

vartotoją. Neabejotinai pedagoginis procesas glaudžiai susijęs su MMT, nes mokymo procese plačiai 

naudojama informacija teksto (spausdinto ar žodinio) ar vaizdo (animacija, vaizdo medžiaga, iliustracijos, 

fotografijos ir pan.) pavidalu (Mayer, 2009).  

  

Kalba kaip bendravimo ir raiškos forma 

MMT, įsitvirtinusios mūsų kasdienės aplinkos reiškinių sąraše, tampa savotiška kalbos forma. 

Kalbos, kuri reiškiasi technologinių, spalvinių ir garsinių sprendimų, problemos sprendimo algoritmo ir 

pan. pasirinkimu. Tokį pasirinkimą dažniausiai lemia išankstiniai, kasdieniame gyvenime susiformavę 

įpročiai bei preferencijos, pažintiniai-kognityviniai gebėjimai. Šiuo tikslu egzistuoja kognityvinė 

multimedijos teorija (Mayer, 2001, 2003, Moreno, 2006), analizuojanti procesus, padedančius 

multimedijos priemonėmis panaudoti informaciją. Kadangi multimedijos prezentacijos informacija 

tradiciškai suvokiama per daugiau nei vieną sensorių (pvz., vizualus turinys ir garsinis pasakojimas, arba 

subtitrai ir animuoti paveikslai), informacijos pažinimo ir įsiminimo procesas pereina tris, klasikiniais 

laikomus, etapus: sensorinę atmintį (atsakingą už pradinį išorinės informacijos kodavimą), darbinę atmintį 

(kurioje vyksta gautos informacijos apdorojimas) ir ilgalaikę atmintį (kur saugoma apibendrinta 

informacija). Kognityvinės multimedijos teorijos modelis pateikiamas 1 pav. 

 
1 pav. Kognityvės multimedijos teorijos modelis  

Šaltinis: pagal Mayer, 2003 

 

Modelio schemoje matyti, kad informacijos išsaugojimas, pradžioje apimantis du atskirus 

sensorius, darbinėje atmintyje patiria derinimo ir kompozicijos procedūras, o ilgalaikėje atmintyje tampa 

viena visuma. 

Apibendrinant kognityvinės multimedijos teorijos modelį norėtųsi atkreipti dėmesį į tiesioginę 

priklausomybę tarp ilgalaikės ir sensorinės atminties turinio, t. y. nuo to, kas kažkada buvo užfiksuota 

sensoriniame lygmenyje, tiesiogiai priklauso ilgalaikės atminties turinys. O juk būtent nuo pastarosios 

priklauso žmogaus nuostatos ir preferencijos, kitaip vadinamos „skoniu“ – muzikos, dailės, literatūros, 

dramos, architektūros, kino ir pan. Kiekvieno žmogaus harmonijos pojūtis skirtingas, nes skirtinga jo 

patirtis. Retas lietuvis, klausydamas mongolų, eskimų ar indėnų muzikos, gali pasakyti – harmoninga ji ar 

kakofoniška. Sunku, matyt, būtų pasakyti – linksma ji ar liūdna. Visa tai lemia patirtis, kaupiama 

sensorinės atminties lygmenyje. Todėl klausytojas gali susidaryti teigiamą nuostatą apie skambančią 

muziką bei patirti malonumą jos klausydamasis tik tada, kai jo sąmonėje jau yra suformuotas pakankamai 

turtingas intonacinis žodynas, gimtųjų ar savųjų intonacijų sankaupa, atsarga ar fondas (Piličiauskas, 

1998, p. 35). Remdamiesi gyvenimiška patirtimi, muzikos intonacijas stengiamės priartinti prie kalbos 

intonacijų, o šias dešifruojame kaip tinkamų, praeityje patirtų emocinių būsenų rezultatus 

(MacDonaldald, 2010). Taigi potyrius užšifruojame smegenų žievėje kintančių neuronų ir juos jungiančių 

sinapsių struktūrų būdu (Levitin, 2007, p. 28). Biologinių neuronų tinklų veikimo principais grindžiama ir 

dirbtinių neuronų tinklų teorija. 
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Kaip įvairios intonacijos (klausos sensorius), taip ir technologijų naudojimo, matymo, supratimo, 

pripažinimo / nepripažinimo procedūros ir mados (regos sensorius) formuoja savotišką žodyną. Tokio 

žodyno požymius MMT srityje iliustruoja mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir jiems prilyginamų įrenginių 

virtuali aplinka, techninė ir programinė įranga (Šinkūnienė, 2012). Aiškios MMT ženklų kalbos 

perėmimo logikos trūkumas tas, kad vartotojas vedamas lengviausiu, tik elementarių gebėjimų 

įsisavinimo keliu, lemiančiu šių technologijų vartotojo žinių paviršutiniškumą.  

Nėra nusistovėjusios nuomonės dėl muzikos, kaip medijų priemonės, svarbos žmonijos 

civilizacijai. S. Pinker teigimu (1997, p. 35), muzika neturėjo pritaikomojo pobūdžio civilizacijos eigoje. 

Taip pat yra mokslininkų, išsakančių ir priešingą nuomonę, t. y. teigiančių, kad muzika akivaizdžiai 

įtakojo žmogaus evoliuciją (Christiansen, Kibry, 2003, Wallin, Merker, Brown, 2000). Analizuojant 

MMT raidą pastebima, kad kito ne tik informacijos turinys, bet ir jo įtakoje besiformuojantys 

informacijos suvokimo modeliai.  

Nuo XX a. pr. ryšys tarp muzikos ir technologijų (muzikos įrašymo ir atkūrimo) darėsi vis 

tampresnis dėl įvairių priežasčių: garso fizikos ir garso suvokimo gilesnio supratimo; elektros kainos 

mažėjimo; galimybės elektroniniu ir skaitmeniniu būdu keisti garso savybes. Iki XX a., be retų išimčių, 

muzikos garsai buvo formuojami išimtinai mechaniniais muzikos instrumentais, muzikos įrašo ar 

atkūrimo metu realiai egzistuojant ne tik skambančiam savito tembro garsui, bet ir konkrečiai muzikos 

instrumento formai. Muzikos įrašo kokybė buvo suprantama kaip gebėjimas kuo tiksliau pakartoti 

skambėjusios muzikos savybes.  

Išrastos elektromagnetinės technologijos ir galimybė generuoti garsą be mechaninių įrenginių 

muzikinio garso sampratą pakeitė kardinaliai. Susidarė situacija, kai muzikos instrumentas tapo 

nebeprivaloma muzikinio proceso dalis, t. y. garsai neteko vizualaus atitikmens. Pakito ir muzikos įrašo 

kokybės samprata. Originalaus muzikos instrumento tembro siekis tapo tik viena iš garso įrašo 

sudedamųjų dalių. Neabejotinai tai sukėlė tam tikrų sunkumų muzikos vartotojui ar kūrėjui, įpratusiam 

prie santykio su muzika, kai muzikos instrumentas ir juo generuojamas garsas suprantami kaip viena 

visuma. Akivaizdus šito pavyzdys – muzikos mokytojai (neretai ir muzikantai), naudojantys 

kompiuterines muzikines technologijas ar muzikinius sintezatorius. Pedagogų bendroje su mokiniais 

veikloje minėtos technologijos dažniausiai tarnauja ne naujų garsinių spalvų paieškai, o greičiau 

bandymui pakartoti kažkada girdėtų realių muzikos instrumentų tembrus. Tokiu būdu potencialus 

kūrybinis procesas virsta bendravimu kažkada išmoktais tembriniais (ir vaizdiniais) simboliais. Tuo tarpu 

kūrėjas, laisvas nuo išankstinės nuostatos, be kažkada suformuotų vaizdinių ar garsinių stereotipų, 

neabejotinai laisvesnis pasirinkti kitokį (net jei tai ir kritikuotinas) kūrybos kelią. 

Merriam-Webster enciklopedijoje kalbos fenomenas apibrėžiamas kaip sutartiniais tapusių ženklų, 

garsų, gestų ir simbolių sistema, skirta idėjų ir jausmų raiškai bendraujant. Pripažinta, kad muzika, 

būdama garsų kalba, suvokiama ne sąmonės (kaip didžioji dalis informacijos), o pasąmonės lygmenyje. 

Jos elementai yra tarsi tarptautiniai simboliai. Todėl muzikos kalba stimuliuoja tarpkultūrinį dialogą, 

tarpkultūrinį savęs suvokimą (Trainor, Heinmiller, 1998, Masataka, 2006), ypač aktualų kosmopolitiniam 

asmenybės supratimui. Negalima nuvertinti ir žmogaus gebėjimo įsisavinti kalbą kintančiomis sąlygomis. 

Vaikai, nepaisant aplinkybių, su kalba susiduria ir ją perima stebėtinai nuosekliai, t. y. nors vaikai 

mokydamiesi įsisąmonina kiekvieną kalbos komponentą atskirai, mokymosi gebėjimai užkoduoti 

genetiškai (Masataka, 2007, p. 38). 

Multimedijos simbolinei kalbai svarbūs gestai. Juos galima apibūdinti kaip judesius, įprasminamus 

erdvės bei laiko kaitoje ir perduodančius specifinę koduotą informaciją (Iazzetta, 1997). Ypač akivaizdus 

gestų ir emocinės raiškos ryšys fiksuojamas muzikoje. Muzikantai daro gestus siekdami sustiprinti 

emocinį potencialą. Žiūrovas, stebėdamas atlikėjo judesius (beje, naudojantis panašią gestikuliaciją), 

atpažįsta užkoduotą informaciją. Multimedijos priemonės reikalingos tokios gestų kalbos sklaidai. Taip 

žiūrovas mokomas ženklų semiotikos, perpranta klišes.  

Vargu ar šiandien rastume kūrybinės raiškos formą, ignoruojančią gestų svarbą. Be muzikinės 

raiškos gestų reikšmė akivaizdi filmuotos medžiagos, animacijos, net fotografijos medijose. Įvairuoja tik 

MMT pasirinkimas. Kartais labai sunku nubrėžti ribą tarp emocinę išraišką turinčių gestų bei mechaninių 

judesių. Kažin ar, be tam tikrų abejonių, gestais galima vadinti kompiuterinį žaidimą žaidžiančio 

paauglio, spaudančio įvairiausius mygtukus bei sukinėjančio svirteles, judesius. Tačiau pažvelgus į tai be 

išankstinės nuostatos, tokios veiklos panašumų galima įžvelgti ir elektroninės muzikos atlikėjo, pianisto, 

vargonininko ir kt., atliekančių muzikos kūrinį, veiksmuose. Juk čia taip pat spaudomi klavišai bei 

mygtukai, junginėjamos svirtelės ir pan. Kas drįstų teigti, kad atlikėjo gestikuliacija nėra neatsiejama 

meno kūrinio, kaip emocinio-kūrybinio produkto, dalis. Žaidžiantysis kompiuterinius žaidimus, kaip ir 

muzikos atlikėjas, kaip klausytojas, sporto varžybų ar kino filmo žiūrovas, įsijaučia į personažą, tampa jo 
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aplinkos dalimi, todėl mygtukų spaudymas tampa greičiau intuityvia, emocine nei įsisąmoninta veikla. 

Taip emociniu pagrindu gimstantys gestai tampa vizualia judesių kalba, labai patogia vizualizuoti MMT 

priemonėmis.  

 

Paauglys 

Kiekviena epocha padovanoja istorijai išskirtinį socialinį reiškinį, būdingą konkrečiai kartai. Tokiu 

reiškiniu XX a. septintame dešimtmetyje tapo hipių judėjimas. Vėliau pastarųjų įtakoje paplito 

pacifistinės idėjos. Šiandien globalizacijos ir žinių visuomenė stebi kartos, dažnai apibūdinamos įvairiais 

informaciniais terminais, vystymąsi. Tai paaugliai – karta, po keleto metų tapsianti pagrindine socialinių 

pokyčių varomąja jėga. Dažnai girdime, kad jie priklausomi nuo technologijų, su jomis „žaidžia“ taip pat 

meistriškai, kaip jų tėvai, būdami tokio amžiaus, po kiemą gainiojosi futbolo kamuolį. Galima rasti ir 

konkrečiais periodais apibūdinamas kartas. Visuotinės ir kartais beatodairiškos globalizacijos metu kartais 

net nebandoma „užsieninių“ terminų versti į lietuvių kalbą, ir paaugliai, valdantys MMT, vadinami 

tiesiog „Digital natives“, „Net generation“, „Genration M(edia)/ultitasker“ ir pan. Šiai paauglių kartai 

būdingas kitoks tų pačių technologijų supratimas, naujas požiūris į jas. Deja, tenka pripažinti, kad 

savarankiškas technologijų įsisavinimas nėra tinkama išeitis. Nustatyta, kad daug laiko prie kompiuterio 

praleidžiantys paaugliai dažnai yra puikiai įvaldę technologijas, skirtas socialiniams-komunikaciniams 

tikslams tenkinti, tačiau demonstruoja ypač žemus taikomosios programinės įrangos naudojimo įgūdžius 

(Lei, 2009). Panašus paauglių požiūris ir į MMT. Toks paviršutinis technologijų naudojimas greičiau 

primena paaugliams būdingą kitokios, suaugusiesiems, vyresnei kartai nesuprantamos kalbos siekį, nei 

poreikį įvaldyti vieną ar kitą technikos produktą (Žalys, 2000). 

Kaip žinia, primityviose tautose paauglystės reiškinio nėra. Ten plačiai paplitęs iniciacijų 

fenomenas nurodo vaiko perėjimą į suaugusių gretas. Panašūs santykiai iki pat XX a. buvo ir darbo 

rinkoje: vaikas kurį laiką dirbdavo pameistriu (praktiniame darbe kopijuodamas meistro įgūdžius ir 

žinias), kol pats tapdavo meistru. XX a. pradžioje nebuvo net paauglystės termino. Bet situacija pasikeitė 

visuomenėje keičiantis darbo santykiams. Iliustratyvus šito pavyzdys – didžioji ekonominė depresija, 

siautėjusi JAV ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje. Trūkstant darbo vietų tūkstančių iki tol gamyklose ar 

kitose įmonėse dirbusių vaikų paslaugų buvo atsisakyta. Reikėjo spręsti vaikų užimtumo problemą, taigi 

šie atstumtieji atsidūrė mokyklų suoluose. Tokia įvykių eiga neabejotinai paskatino iki tol neegzistavusio 

paauglystės reiškinio susiformavimą. Tokiu būdu paaugliai, kurie ir taip dėl natūralių vystymosi dėsnių 

patiria tam tikrų sunkumų, buvo priskirti atskiram socialiniam sluoksniui ir patikėti pedagogams, kurių 

santykis su relia gamyba, prekyba ir pan. sritimis, buvęs toks svarbus iki XX a., dažnai apsiribodavo 

teoriniu proceso žinojimu. 

Net psichologinėse koncepcijose nesutariama dėl periodo, vadinamo paauglyste, pradžios ir 

pabaigos. Štai S. Freud mano ją prasidedant vienuoliktaisiais gyvenimo metais, o E. Erikson paauglystės 

stadija apima 13–19 metus. D. G. Myers (2000, p. 108) paauglystę apibūdina kaip tarpsnį tarp biologinės 

brandos ir socialinės nepriklausomybės. 

Paauglystės laikotarpiu vykstantys žymūs pokyčiai vaiko organizme ir psichikoje reikšmingi 

formuojantis žmogaus asmenybei. Lytinio brendimo periodu pastebimas požievinių struktūrų veiklos 

pagyvėjimas, paauglio elgesyje padidėjęs nervingumas, nesitvardymas, emocinių reakcijų nepastovumas. 

Pasireiškia negatyvumo reiškiniai: į suaugusiojo prašymą atsako grubiai, nors vėliau dėl to labai 

apgailestauja. Ir berniukams, ir mergaitėms atsiranda judesių koordinacijos pažeidimai: judesiai 

kampuoti, nevikrūs. Pablogėja braižas – raidės krypsta tai į vieną, tai į kitą pusę, stebima daugiau 

vadinamųjų ,,akies klaidų“ taisymų. Paaugliai tampa mažiau vikrūs, kalbos tempas tampa lėtesnis, ne 

visada pakankamai greitai sureaguojama į suaugusiojo kreipimąsi. Krinta darbingumas, blogėja darbo 

kokybė. Padidėja klaidingų veiksmų procentas (Pilkauskaitė, 1999). 

Paauglystėje pasireiškia „savos“ tiesos ieškojimas. Paauglys sugeba mąstyti apie tai, kaip viskas 

turėtų būti, užuot apsiribojęs tuo, kas yra, taip jis tampa idealistu ir visuomenės reformatoriumi (Piaget). 

Labiau domimasi procesu negu rezultatu, todėl ištikimybė asmenybėms, autoritetams, prekių ženklui nėra 

šios auditorijos stiprioji savybė. Paaugliai renkasi kitokį nei tėvų gyvenimo stilių, ir tai yra jų asmenybės 

raidos dalis. Didelį poveikį paauglio asmenybės formavimuisi daro bendraamžiai. Su jais paauglys 

praleidžia dvigubai daugiau laiko negu su tėvais. Bendraamžių pasaulis turi savo subkultūrą, raidą, 

struktūrą, pripažįsta specifines vertybes ir elgesio normas, tradicijas (Petrulytė, 2008, p. 115).  

Paaugliai renkasi kitokį nei tėvų gyvenimo stilių, todėl net kalbos gramatikos taisyklių nepaisymas 

rašant tekstą kompiuteriu ar kt. skaitmeninėmis priemonėmis suprantamas kaip savos, skirtingos nei tėvų 

kalbos kūrimu. Ignoruodamas ne savo patirtį, vertybe laikydamas ne rezultatą, o procesą paauglys tampa 

puikiu technologinių sprendimų vertintoju. Kadangi, kaip jau buvo minėta, mūsų išorinio pasaulio 
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suvokimas vyksta per dvi sensorių rūšis (klausos ir regos), ypač būdingas MMT, akivaizdžiausia paauglių 

žinojimo raiška būtent šioje srityje. Šiuo požiūriu kartais aplenkiama net mada. Jaunuoliams maga 

bandyti, lyginti, užčiuopti nauja prieš tai, kol tai tampa mada. 

Taip pat negalima teigti, kad naujų, laiko nepatvirtintų technologijų naudojimas labai kenkia 

tradicinėmis tapusių informacijos priemonių vertinimui. JAV atlikti tyrimai parodė, kad vaikai, 

besinaudojantys skaitmeninėmis bibliotekomis, taip pat vertina ir tradicines knygas. Tačiau vertinant 

skaitomas skaitmenines knygas, pastebėta didesnė jų kultūrinė įvairovė turinio požiūriu (lyginant su 

tradicinėmis) ir skaitytojų polinkis rinktis mažesnės apimties kūrinius (Jennings, Oliver, p. 420). 

Analizuojant šio amžiaus tarpsnio atstovų informacijos naudojimo įpročius stebėtinas ir polinkio į 

labai aiškias vizualines ir garsines struktūras, atitinkančias jau aprašyto kognityvinės multimedijos 

teorijos modelio postulatus. Vizuali informacija lengviausiai suvokiama ir pateikiama naudojantis kadro 

principu: vaizdo medžiaga, triptikas / diptikas / kolekcija, grafiti, informacijos išdėstymas išmaniuosiuose 

telefonuose, kompiuterio ekrane; garsinė-muzikinė: natų ar MIDI formatu bylose, virtualiuose 

generatoriuose, dažnai labiau primenančiuose Lego ar dėlionių žaidimus nei muzikos kompozicijos 

instrumentus. 

Taip pateikiant informaciją nors ir bandoma simuliuoti realią techninę įrangą, tačiau tai įmanoma 

ne visada. Šiuo atveju gelbsti paauglių polinkis ir gebėjimas atsieti tam tikrus mechaninius įrenginius 

(pvz., muzikos instrumento vaizdas ir jo garsas) nuo formuojamos garso ar vaizdo medžiagos. Paaugliams 

nekyla problemų renkantis virtualius instrumentus telefonuose ar kt. skaitmeninėje įrangoje, kurių 

vizualaus atitikmens tiesiog nėra. Žmogui, susiformavusiam realių instrumentų aplinkoje, tai tampa tikru 

barjeru. Toks bendravimas su virtualiais muzikos instrumentais ar garso pavyzdžiais vartotoją atitolina 

nuo tradiciškai suprasto bendravimo su muzika, bet meno istorijoje L. Russolo, J. Cage, I. Xenakis ir kt. 

pavyzdžiai patvirtina tokio kelio logiką. 

Panaši situacija ir vizualioje MMT aplinkoje. Nors nuolatos vystoma erdvinio vaizdo technologijų 

industrija, siekianti sukurti realaus pasaulio iliuziją, tačiau ne mažiau svarbi tampa ir kompiuterinės 

animacijos, vizualizacijos (kuriamos fraktalo principu) ir pan. kryptis. Nepamiršdami fakto, kad paauglys 

ypač nemėgsta tradicijų ir taisyklių, virtualių aplinkų kūrėjai siūlo plačias vizualios ir garsinės aplinkos 

savarankiško keitimo galimybes. Tokios kaitos galimybės dažnai stimuliuoja savarankišką kūrybą, todėl 

MMT šiuo požiūriu vartotojui suteikia ypač plačias ne tik saviraiškos, bet ir akimirksniu išplatinamos 

kūrybos technologijas, santykinai liekant saugiam nuo kritikos (įvairiausi komentarai galimi, tačiau jie 

labiau neakivaizdūs nei tiesioginiai). 

Minėtas interaktyvus garsinės ir vizualiosios aplinkos keitimas ypač regimas virtualių žaidimų 

srityje. Galima teigti, kad žaidimo procesas taip pat paklūsta kognityvinės multimedijos teorijos 

dėsniams, tačiau tenka konstatuoti tai, kad ilgalaikėje atmintyje, atsakingoje už asmenybės vystymąsi, 

išliekančios informacijos kokybė priklauso nuo žaidimų autorių išradingumo bei kompiuterinės įrangos 

kokybės. Žaidimai – sritis, gana nesunkiai prieinama paaugliams. Todėl suprantama, kad ji tampa ir 

savotiško bendravimo, saviraiškos, mokymosi bei technologinės kalbos priemone. Ja dažnai 

kompensuojamas socialinio bendravimo stygius. Tačiau jau 2007 m. mokslininkų atlikti tyrimai parodė, 

kad 8,5 proc. vaikų gali būti priskirti kompiuterinę priklausomybę turinčių vaikų grupei (Harris 

Interactive, 2007).  

Neatsilieka nuo kitų multimedijos priemonių, siekiančių paauglių lojalumo, ir televizija. 

Televizinių laidų vedėjai, suprasdami, kad viena patraukliausių paaugliams multimedijos medžiagos 

pateikimo savybių yra lakoniškumas, šią savybę stengiasi išnaudoti maksimaliai. Todėl bendravimas su 

minėta tiksline vartotojų grupe grindžiamas lakoniškomis, trumpomis frazėmis, pakartojimais, kalba 

glaudžiai siejama su pavyzdžiais ar nuorodomis (Jennings, Oliver, 2009, p. 406) 

 

Taikomosios programinės įrangos ir paauglių raiškos galimybių suderinamumo klausimas 

Remiantis aukščiau pateikta mokslinės literatūros analize buvo sudaryta MMT, kalbos bei 

paaugliui būdingų charakteristikų lentelė (žr. 1 lentelę). 

Sprendžiant minėto MMT, kalbos ir paaugliams būdingų psichofiziologinių charakteristikų 

suderinamumo klausimą ir remiantis 1 lentelėje pateiktomis charakteristikomis buvo atlikta 17 

kompiuterinių programų aplinkos analizė. Suprantama, kad MMT negali būti traktuojama tik kaip 

kompiuterinė programinė įranga, tačiau jos aplinkai (nors ir virtualiai) būdingos visos MMT priskirtinos 

savybės: teksto pateikimas, garso, vaizdo ir kompiuterinės grafikos naudojimas bei animacija. 
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1 lentelė. MMT, kalbos bei paaugliui būdingų charakteristikų aprašas 

 1 2 3 4 5 6 

MMT 

charakteristika 
Tekstas Garsas 

Kompiuterinė 

grafika 
Vaizdas Animacija 

Kalbos 

charakteristika 

Sutartiniai 

ženklai 
Garsai 

Objekto žodinis 

apibūdinimas 
Simboliai Gestai 

Paaugliui būdingos 

charakteristika 

Trumpos frazės, 

savitas žargonas, 

kosmopolitizmas 

Pakartojimai, 

specifinė tartis, 

patirties neigimas 

Ypač išreikšta 

orientacija į 

konkrečius 

pavyzdžius 

Simbolinis 

mąstymas 

Energinga 

gestikuliacija 

 

Suprantant, kad atlikti visos kompiuterinės programinės įrangos analizę nerealu, ir stengiantis kiek 

galima išvengti vizualaus prado, vyraujančio mūsų vakarietiškoje kultūroje, įtakos, tyrimui buvo 

pasirinktos kompiuterinės programos, kurių pagrindinė paskirtis – garsinės medžiagos redakcija 

(analizuotų kompiuterinių programų sąrašas pateikiamas 2 lentelėje). 

 
2 lentelė. Analizuota kompiuterinė programinė įranga 

Programinė įranga Windows aplinkoje Programinė įranga Apple aplinkoje 

 

Garso redagavimo programinė įranga 

1. Adobe Audition v1.5 

2. Adobe Audition v.3 

 

Muzikos generavimo programinė įranga 

3. Band-in-a-Box v8 

4. Band-in-a-Box 2012 

 

Garso ir MIDI  redagavimo programinė įranga 

5. Reasone (6.5.3) 

6. Cakewalk Studio 

7. Nuendo v.4 

8. Cubase v.5 

9. Sonar X2 

 

1. FL Studio v.10 

2. Logic Studio v.9 

3. Pro Tools v.9 

 

Vaizdo ir garso generavimo programinė įranga  

ir virtualūs mikšeriniai pultai 

4. MTV Generator 

5. Photosounder 1.8.3 

6. EyeCon v.1.69g 

7. vMix 8.0.0.50 

8. resolume Arena 4 

 

 

Kaip matyti, analizuotos kompiuterinės programos naudojamos tiek Windows, tiek ir Apple 

aplinkoje. 

Atlikus minėtų kompiuterinių programų analizę teigtina, kad joms būdingas lakoniškas tekstinis 

apipavidalinimas. Deja, lietuvių bendruomenė negali pasauliui diktuoti kalbos naudojimo taisyklių, todėl 

vyrauja anglų kalba. Dažnai tam tikras procedūras ar programoje atliekamus veiksmus įvardijantys 

žodžiai atlieka greičiau simbolio nei konkretaus veiksmo funkciją. O paaugliai, ypač linkę kurti savo 

kalbą, labai sėkmingai tokius terminus paverčia skoliniais, tinkančiais individualumui išreikšti. 

Nors didžioji analizuotų kompiuterinių programų dalis skirta garso redakcijai, jų darbo aplinka 

ypač vizuali. Vadinasi, redaguojant garsą dirbama su vizualiomis kategorijomis. Tuo tarpu garsinė 

medžiaga, tarnaujanti būsimo meninio-kūrybinio projekto turiniu, gana tolima realiai egzistuojantiems 

muzikos instrumentams. Taigi, tarsi įteisinamas praeities neigimas. Vartotojo individualumui sustiprinti 

tarnauja ir galimybė laisvai keisti kuriamų objektų dydį, faktūrą, spalvą, garsines savybes. Kalbant apie 

vaizdo kūrimo ar supratimo galimybes, išlieka dominuojantis kino juostos (minties dėstymas kadrais) bei 

sakinio (minties dėstymas žodžiais, sakiniais) kadruotės principas. Kalbai bei paaugliams svarbi gestų 

galimybė programinėje įrangoje kompensuojama galimybe garsinę medžiagą kurti emocijų tėkmę 

imituojančiais animuotais, ypač spalvingais vaizdais ir statiniais bei judančiais vaizdais, taikant fraktalų 

algoritmus kurti garsinį-triukšminį foną.  

Minėtos kompiuterinės programinės įrangos analizės metu išskirtų savybių, bendrų MMT, kalbai ir 

paaugliams, aprašas pateikiamas 3 lentelėje. 
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3 lentelė. Kompiuterinei programinei įrangai būdingų charakteristikų aprašas 

1 2 3 4 5 6 

Programinei įrangai 

būdingos 

charakteristikos 

Tekstas 

lakoniškas, 

kreivių ir kadrų 

pavidalu, 

galimybė 

modifikuoti 

Įgarsinimas 

mažai susijęs su 

realiais muzikos 

instrumentais, 

galimybė 

modifikuoti 

Galimybė keisti 

objektų spalvą, 

formą ir dydį 

Vyraujantis 

kadruotės 

principas 

Garso 

vizualizacija ir 

garso 

generavimas 

pagal vaizdą 

 

Išvados 

Atlikus teorinę multimedijos technologijų, kalbos ir paaugliui būdingų psichofiziologinių savybių 

analizę galima teigti, kad egzistuoja tiesioginiai ryšiai tarp visų minėtų sričių. Kognityvinės multimedijos 

teorijos modelis vienodai būdingas ir informacijos suvokimui, ir multimedijos technologijų naudojimui. 

Tačiau teorijos modelio požiūris į atskirų medijų kaitą, kai įsisavinama skirtingais sensoriais (vaizdas, 

garsas), kai muzikinis garsas nesiejamas su kokrečiu muzikos instrumentu arba vaizdui kuriamas garsinis 

fonas iš natūraliai gamtoje neegzistuojančių garsų, reikalauja peržiūrėjimo. 

Programinės įrangos taikomasis vertinimas parodė, kad: 

1. Windows ir Apple platformų egzistavimas ir konkuravimas suteikia paaugliams galimybę 

rinktis ir galvoti esant nepriklausomiems nuo komercijos diktato. Nors tokia situacija yra daugiau teorinio 

nei praktinio pobūdžio, ji savotiškai išlaisvina vartotojų (šiuo atveju paauglių) kūrybines galias.  

2. Kompiuterinė programinė įranga turi daugelį visoms multimedijos technologijoms 

būdingų savybių. Todėl rengiant multimedijos specialistą taikomosios programinės įrangos įsisavinimas 

gali tapti esmine specialisto ugdymo dalimi. 
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MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AS THE LANGUAGE OF TEENAGERS 
 

Summary 

 

A teenage phenomenon is especially characteristic to the western culture and is closely related to many 

factors forming the same culture. One of such factors is the demand for a specific language, which is characteristic 

only to a particular generation. Undoubtedly, one of the most obvious communication instruments of a new 

generation is multimedia technologies. Therefore, the analysis of the demand and the expression of such a language 

in the sphere of multimedia technologies were selected as the object of the report. The critical evaluation of this 

issue may positively influence not only the professional preparation of future specialists in this sphere but also their 

ability to understand their own needs as well as the needs of their students. In the report we analysed the conception 

of multimedia technologies, the present and possible relations of teenagers as well as the youth’s specific language 

with the forms of its artistic expression, the social aspect of the search for this language. In the article, we discuss 

the problem of the relation of audio and visual thinking that determined not only the perception of computer sound 

editing programs but also the visual perception of an acoustic space.  

In the research the language is considered as the means allowing to communicate and express oneself not 

only orally but also through digital multimedia technologies that use – text, computer graphics, animation and video 

techniques. Having carried out the analysis of computer sound editing software as a phenomenon reflecting all 

features characteristic to multimedia technologies, and avoiding absolute dominance of the visual ones, the 

following conclusions were made: 

 A direct and constantly changing relation exists between multimedia technologies, the language as 

the means of expression and communication and features characteristic to teenagers;  

 when changing the conception of sound and image interrelation, a cognitive multimedia theory must 

be revised as well;  

 the majority of features characteristic to multimedia technologies are specific to computer software. 

Therefore, when preparing a multimedia specialist, assimilation of applied software may become the essential part 

of such specialist’s education.  
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Anotacija. Straipsnyje nagrinėjamas mokslinis diskursas valdymo ir universitetų valdymo sampratų 

plotmėje, aptariama universitetų valdymo kaita Europos aukštojo mokslo direktyvų ir nuostatų kontekste 

apžvelgiant perėjimą nuo tradicinio link antreprenerinio valdymo. Kitas straipsnio aspektas – vertybinis-ideologinis 

Jungtinės karalystės universitetų specifiškumas, atskleidžiamas pristatant šios šalies universitetų misijų kiekybinės 

turinio analizės rezultatus. Straipsnyje taip pat nagrinėjami atlikto Universitetų valdymo modelių tarptautinio 

lyginamojo tyrimo rezultatai, koncentruojantis į Jungtinės Karalystės aukštojo mokslo ir universitetų valdymo 

kontekstą bei Šefildo universiteto atvejį; gilinamasi į tokių gero valdymo principų kaip atskaitomybė, skaidrumas, 

kokybės valdymas ir kt. raišką bei pristatomas išorinių dalininkų vaidmuo šio universiteto vidiniame valdyme.  

Pagrindiniai žodžiai: universitetų valdymas, Šefildo universitetas, valdymo modeliai. 

 
Įvadas  

XX a. pabaigoje, sudėtingėjant sociopolitinei ir ekonominei aplinkai, reikalaujančiai naujo požiūrio 

į viešojo sektoriaus valdymą bei lėmusiai aukštojo mokslo decentralizaciją, mažėjančią valstybės 

intervenciją į aukštųjų mokyklų veiklą, universitetų valdymo tyrimai tampa itin populiarūs. Mokslininkų 

dėmesio centre atsiduria universitetų valdymo efektyvumas, pasitikėjimas universiteto taryba ir tradicinio 

kolegialaus modelio transformacijos, sąlygotos sparčiai besikeičiančios darbo rinkos poreikių, 

globalizacijos ir internacionalizacijos procesų. Vienu pagrindiniu mokslinių tyrimų klausimu tampa šis: 

kaip užtikrinti efektyvų universitetų valdymą, realizuojantį Bolonijos proceso nuostatas ir kartu išsaugantį 

kultūrinį šalies savitumą? Siekiant nustatyti efektyvaus, teisingo, gero ir demokratiško valdymo praktikas 

buvo atliktas Universitetų valdymo modelių tarptautinis lyginamasis tyrimas, kurio metu teoriniu požiūriu 

buvo nagrinėta universitetų valdymo modelių raiška bei kaita Europoje, praktiniu aspektu atlikta trijų 

šalių – Jungtinės Karalystės, Suomijos ir Nyderlandų universitetų valdymo sistemų analizė.  

Straipsnyje pristatomas mokslinis diskursas valdymo ir universitetų valdymo sampratų plotmėje, 

pristatoma teorinė universiteto valdymo modelių analizė. Taip pat aptariami straipsnio autorių atlikto 

tyrimo metodologijos pagrindai ir esminiai tyrimo rezultatai, susiję su Šefildo universiteto atveju.  

Straipsnio tikslas – pristatyti Universitetų valdymo modelių tarptautinio lyginamojo tyrimo 

rezultatus, teorinių valdymo modelių įvairovę ir Šefildo universiteto valdymo praktikų analizę. 

Metodai: tyrimo metu atlikta mokslinės literatūros, dokumentų analizė, taikytas kokybinio tyrimo 

metodas – interviu bei kiekybinė turinio analizė. 

 

I. Valdymo samprata ir universitetų valdymo modeliai 

Valdymas (angl. governance) yra daugialypis fenomenas, plačiai nagrinėjamas sociologiniuose, 

politiniuose, vadybiniuose, psichologiniuose ir kituose socialinių mokslų tyrimuose. Bendrąja prasme visi 

mokslininkai sutaria, kad valdymas gali būti siejamas su lotyniškais ir senovės graikų kalbų terminais, 

reiškiančiais „vadovauti valčiai“ arba „kreipti valtį“ (Jessop, 1998, p. 30). Mokslinėje literatūroje dažnai 

pateikiamos valdymo sąsajos su vadovavimu, lyderyste, tarpininkavimu, vadyba ir pan. Manytina, kad yra 

tikslinga atskirti valdymą nuo vadybos, pirmąjį labiau siejant su organizacijos misijos ir vizijos 

nustatymu, institucijos politika, tuo tarpu vadybą suprantant kaip šios politikos įgyvendinimo procesus. 

Taigi valdymas – tai sprendimų priėmimo procesas institucijoje, įgalinant ją formuoti savitą politiką, 

siekti jos įgyvendinimo ir užtikrinti veiklos rezultatų vertinimo (Oxford, 2006).  

Universitetų valdymas yra siejamas su vertybių nustatymu universitetų viduje, sprendimų 

priėmimo procesais ir resursų paskirstymu, misija ir tikslais, valdžios ir hierarchijos modeliais bei 

universitetų, kaip institucijų, santykiais su valdžios, verslo bei bendruomenių pasauliais (Marginson, 

Considine, 2000). Universitetų valdymo tyrimais siekiama atskleisti strateginių sprendimų priėmimo 

procesus, jų formalias ir neformalias praktikas bei juose dalyvaujančius subjektus. Universitetų valdymo 

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

klausimai. Be to, universitetų valdymas negali būti nagrinėjamas atskirai nuo trijų pagrindinių aukštojo 
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mokslo principų – institucinės autonomijos, akademinės laisvės ir atvirumo. Universiteto valdymo 

procese visuomet turi būti gerbiama institucinė autonomija, akademinė laisvė turi būti saugoma įstatymo, 

o priimami strateginiai sprendimai turi būti atviri ir atsakingi (Trakman, 2008, p. 64).  

Moksliniame diskurse aptinkami įvairūs universiteto valdymo modeliai: kolegialus (Millett 1962), 

biurokratinis (Stropu, 1966), politinis (Baldridge, 1971), organizuotos anarchijos (Cohen, March, 1974) ir 

profesionalus (Mintzberg, 1979), verslo / anterprenerinis universitetas (Clark, 1998), paslaugų 

universitetas (Tjeldvoll, 1998), įmonės tipo universitetas (Marginson ir Considine 2000), 

korporacinis / vadybinis universitetas (Deem, 2003) ir pan. Tačiau vieningos nuomonės dėl tinkamiausio, 

geriausiai autonomijos idėją išreiškiančio universitetų valdymo modelio nėra. Mokslininkai pripažįsta, 

kad praktikoje teoriniai universiteto valdymo modeliai neegzistuoja savo grynuoju pavidalu, o pats 

valdymas yra kontekstualus ir dinamiškas procesas, todėl vieno universiteto valdymo atvejis negali būti 

vertinamas kaip visiems tinkamas pavyzdys. Kita vertus, teorinė valdymo modelių apžvalga įgalina 

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

didžiąją aiškinamąją vertę. 

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

kolegialaus link biurokratinio, nuo biurokratinio link korporacinio, nuo korporacinio link anterprenerinio. 

Vidinė ir išorinė universitetų orientacija, ideologinės-kultūrinės vertybės, akademinė autonomija ir 

akademinės bendruomenės dalyvavimas valdyme keitėsi, tuo pačiu keisdamos ir universitetinio valdymo 

modelį. Ši universiteto valdymo transformaciją atskleidžianti klasifikaciją buvo plačiau išplėtota Farnham 

(1999), kuris universiteto valdymo modelius išskirstė pagal du kriterijus, t. y. mokslininkų profesinę 

autonomiją ir dėstytojų dalyvavimą universiteto valdyme (žr. 1 pav.).  

 

 
1 pav. Universitetų valdymo modeliai  

Šaltinis: pagal Farnham (1999) iš Felt, 2003, p. 36 

 

1. Kolegialus universiteto valdymas 

Kolegialus universiteto valdymas yra tradicinis modelis, grindžiamas idėja, kad universitetai turi 

būti valdomi mokslininkų bendruomenės, kuri geriausiai supranta universiteto veiklos tikslus ir žino, kaip 

juos pasiekti. Todėl daugiausia sprendimų priėmimo galios universitete turi senatas arba fakultetų tarybos 

(Lee, 1991, Trow, 1998, Evans, 1999 ir kt.). Kolegialaus universiteto valdymo modelis buvo paplitęs 

Europoje iki 1970 m. 

Esminiai šio modelio požymiai – aukšta profesinė mokslininkų autonomija ir gana aktyvus jų 

dalyvavimas universiteto valdymo organuose. Toks valdymas yra grindžiamas demokratiniu dalyvavimu 

sprendimų priėmimo procesuose, tad vadovybė yra išrenkama kolektyviniu mokslininkų bendruomenės 

sprendimu. Tačiau aukščiausia valdžia universitete atitenka akademinės bendruomenės mažumai – 

aukščiausią akademinę kompetenciją turintiems profesoriams, t. y. dekano, prorektoriaus arba rektoriaus 

pozicijas gali užimti tik aukščiausius mokslinius laipsnius turintys mokslininkai. Taigi būtent kolegiali 

mokslininkų bendruomenė nustato ir kontroliuoja universiteto veiklos arba organizacinius tikslus 

remdamasi savo profesine patirtimi bei bendra vertybių sistema. Todėl dažnai šiam modeliui apibūdinti 

dar naudojamas akademinės oligarchijos terminas, pabrėžiantis būtent mokslininkų didžiausią įtaką ne tik 
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universiteto, bet ir viso aukštojo mokslo valdymo organizavimui. Taigi, mokslininkai, o ne 

administracijos darbuotojai priima svarbiausius sprendimus finansavimo, žmogiškųjų išteklių bei mokslo 

ir studijų klausimais. Kadangi šio valdymo modelio pagrindą sudaro decentralizuota universiteto struktūra 

ir konsensusu bei bendromis vertybėmis grindžiamas sprendimų priėmimo procesas (Hardy, 1990), jis yra 

atviresnis mokslininkų poreikiams ir sukelia mažiau konfliktinių situacijų.  

Nors valdymo atžvilgiu kolegialus modelis yra ypač palankus universiteto mokslininkams, nes 

sudaro puikias galimybes ginti savo interesus, savarankiškai priimti visus akademinius sprendimus, siekti 

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

kritika yra nukreipta į tai, kad praktikoje konsensusu grindžiamas sprendimų priėmimas buvo būdingas 

tik vidutiniam ir žemiausiam valdymo lygmeniui, t. y. tarnyboms, katedroms, centrams; tačiau kur kas 

rečiau šiuos kolegialaus valdymo požymius buvo galima įžvelgti aukščiausiame universiteto valdymo 

lygmenyje. Kiti kritikuotini aspektai – valdymo lankstumo, universiteto veiklos atvirumo išoriniams 

pokyčiams, mokslininkų bendruomenės efektyvaus finansų valdymo ir atskaitomybės užtikrinimo žinių ir 

įgūdžių stoka, kuri sąlygoja lėtą prisitaikymą prie darbo rinkos poreikių bei stabdo inovacijų plėtrą 

universitete (Trakman, 2008, Sporn, 2006, Pusser, Ordorika, 2001, Felt, 2003).  

 

2. Biurokratinis universiteto valdymo modelis 

Biurokratinio valdymo modelio samprata yra grindžiama Weber biurokratijos koncepcija, t. y. 

universitetams taikant pagrindinius biurokratinės institucijos požymius: aiški pareigų hierarchija, 

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

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

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

jėgų atsiribojusi arba uždara sistema.  

Biurokratinis valdymas, kaip viena iš viešojo sektoriaus paradigmų, dominavo nuo 1920 iki 

1980 metų ir iš esmės atliepė tuomet plėtojamą technologijomis pagrįstą ūkio augimo koncepciją. Toks 

valdymo modelis buvo sėkmingas ir efektyvus teikiant standartizuotas ir universalias paslaugas, atliekant 

standartizuotus mokslinius tyrimus (Lietuvos mokslo ir studijų sistemos apžvalgų metaanalizė valdymo 

aspektu, 2009). 

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

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

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

didelę aukštosios mokyklos priklausomybę nuo valstybės. Moksliniame diskurse išskiriami tokie 

biurokratinio universiteto valdymo bruožai: formalizuotos ir detaliai reglamentuotos universiteto veiklos 

sritys, dokumentų rengimo tvarka; vadovų skyrimas, o ne įdarbinimas; griežtai fiksuoti atlyginimai; tiek 

mokslinis, tiek administracinis personalas yra valstybės tarnautojai; iš viršaus į apačią vykstantis 

sprendimų priėmimo procesas (Stroup, 1966, Baldridge, 1971, Pusser, Ordorika, 2001). Taigi, 

biurokratinio valdymo veikimo pagrindas yra stiprus centralizuotas aukštojo mokslo reguliavimas, 

apimantis kvalifikacinių standartų aukštosios mokyklos darbuotojams (tiek administracijos, tiek 

mokslinio personalo) nustatymą, griežtą mokslinių tyrimų atskaitomybės reguliavimą, vidinę ir išorinę 

kokybės kontrolę (Ritzen, 2010).  

Pagrindinė šio universiteto valdymo modelio kritika yra nukreipta į pernelyg didelį santykių ir 

procesų formalizavimą ir horizontalių ryšių ignoravimą. Anot Baldridge (1971), biurokratinė prieiga 

neleidžia analizuoti sprendimo priėmimo procesų, institucijos kaip veikiančios organizacijos ar istorinius 

pokyčius universiteto struktūros viduje, nes ji labiau susijusi su formalia institucijos struktūra. Remiantis 

šia analizės perspektyva iš esmės neįmanoma atskleisti ir nagrinėti kitokias, neformalizuotas galios 

apraiškas ir formas universitetuose, pavyzdžiui, neformalius komunikacijos kanalus bei išorinių subjektų 

poveikį sprendimų priėmimui, nes biurokratinis valdymas teoriškai nesudaro prielaidų veikti tokioms 

valdžios formoms, o universiteto politikos formavimo procesas yra detaliai reguliuojamas valstybės. Be 

to, griežtai reglamentuotos universitetų valdymo ir administravimo taisyklės bei procedūros yra dažnai 

kritikuojamos dėl nelankstumo ir sudėtingo prisitaikymo prie naujų poreikių. 

 

3. Korporacinis / vadybinis universitetas  

Daugelis aukštųjų mokyklų šiandien transformuojasi link korporacinio arba vadybinio modelio. Šis 

modelis apima privačiam korporaciniam sektoriui būdingo valdymo stiliaus taikymą ir mokslininkų 

autonomijos ribojimą. Toks universitetas virsta hierarchizuota organizacija, kurios strateginės, finansinės 
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ir mokslinės veiklos planų rengimas ir įgyvendinimas priklauso vykdomosioms administracinėms 

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

Korporacinis universiteto valdymas yra grindžiamas veiklos efektyvumu ir plėtojamas kaip atsakas į 

valstybinių universitetų valdymo kritiką, susijusią su fiskaliniu neefektyvumu (Duryea and Williams, 

2000, Mingle, 2000). 
Pagal šį modelį veikiančių universitetų valdyme tradiciškai dalyvauja rektorius, senatas ir 

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

pagrindinės strateginio planavimo bei priežiūros funkcijos. Būtent iš išorės atstovų sudaryta taryba 

nustato pagrindines universiteto plėtros kryptis, strateginius tikslus, akademinei bendruomenei palikdama 

tik laisvę nuspręsti, kaip juos įgyvendinti. Kitaip tariant, korporacinis universiteto valdymas yra 

grindžiamas principu, kad universiteto valdymas yra pajėgumų ir ypatingų kompetencijų reikalaujantis 

darbas, kuriuo negali užsiimti dėstantys ir tyrimus vykdantys mokslininkai (Felt, 2003, p. 64). Šio 

modelio šalininkai pabrėžia, kad universitetai turi būti valdomi profesionalų, apmokytų ir turinčių 

politikos formavimo ir planavimo patirties, gebančių užtikrinti efektyvų valdymą (Trakman, 2008, p. 69).  

Suprantama, kad vadybinio valdymo modelis, ribojantis individų laisvę ir eliminuojantis 

kolegialias sprendimų priėmimo struktūras, yra labai kritikuojamas mokslininkų. Šio modelio kritikai 

baiminasi, kad toks valdymas gali paversti švietimą preke, iškeisti mokslinį išskirtinumą į universiteto 

veiklos efektyvumą (Bok, 2003, Geiger, 2004). Kita vertus, būtina aiškiai skirti įmonės ir universiteto 

valdymo procesus. Universitetai yra mažiau įsipareigoję savo steigėjams, bet labiau socialiniams 

dalininkams, t. y. studentams, fakultetams, darbuotojams, partneriams, vyriausybei ir plačiajai 

visuomenei. Be to, esant šiam valdymo stiliui, universitetų tarybos yra sudaromos savanoriškumo 

principu, o universiteto veiklai nėra taikomi tokie pat veiklos ir atskaitomybės standartai kaip verslo 

įmonėms (Trakman, 2008, p. 70). 

 

4. Antreprenerinis universiteto valdymo modelis 

Visuotinai pripažįstama, jog globalizacijos procesas ir internacionalizacija pakeitė pagrindinių 

socialinių ir ekonominių pokyčių veikėjų vaidmenis. Valstybės skiriamo finansavimo universitetams 

mažinimas, didėjanti konkurencija švietimo rinkoje išplėtė universitetų atsakomybės lauką ir aktualizavo 

poreikį veikti novatoriškai, komercializuoti mokslinius tyrimus ir kurti naujas žinias. Taigi daugelis 

Europos universitetų nusprendė eiti link antreprenerinio (novatoriško, verslo) valdymo (Kirby, 2006).  

Mokslinėje literatūroje galima aptikti daug skirtingų antreprenerinio universiteto apibrėžimų, tačiau 

daugelyje jų yra pabrėžiami tokie esminiai požymiai kaip novatoriška institucijos veikla, naujų paslaugų 

teikimas, strateginio požiūrio svarba ir pan. Remiantis Clark (1998), Kirby (2002), Etzkowitz (2003), 

antreprenerinis universitetas yra apibūdinamas kaip universitetas, gebantis atsinaujinti, atpažinti ir kurti 

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

organizacinę savo ateities politiką (Guerrero-Cano, et al., 2006, p. 5).  

Toks universitetas šalia mokslo ir studijų plėtros turi vykdyti antreprenerystės misiją, susijusią su 

praktiniu mokslinių tyrimų ir studijų pritaikomumu bei finansinės naudos universitetui gavimu. Vienas 

pagrindinių antreprenerinio universiteto tikslų – pastebėti ir padėti įveikti sunkumus verslo ir valdžios 

institucijose, inicijuoti tarpdisciplininius tyrimus (Guerrero-Cano, et al., 2006).  

Mokslinėje literatūroje (Sporn, 2001, Etzkowitz, 2004) pažymima, kad antrepreneriniam 

universitetui būdingas dviejų organizacinių formų junginys: 

1) tarpdisciplininė ir heterogeninė struktūra su mažiau hierarchinių lygių; 

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

institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.  

Taigi, antreprenerinis universiteto valdymas pasižymi tokiais bruožais kaip aiškus misijos 

suvokimas, nuolatinės naujų galimybių paieškos ir atvirumas strateginiams pokyčiams, vidinės ir išorinės 

partnerystės plėtra, visuose šiuose procesuose aktyviai dalyvaujant ir bendradarbiaujant visiems 

akademinės bendruomenės nariams (mokslininkams, studentams, administracijai).  

Esant šiam valdymo modeliui universiteto finansinės politikos prioritetai yra nustatomi 

atsižvelgiant ne tik į mokslininkų (kolegialaus modelio atveju) ar valstybės (kaip biurokratiniame 

modelyje), bet ir į studentų bei darbdavių poreikius ir interesus. Šis modelis atveria universitetams 

galimybes ieškoti nevalstybinio finansavimo šaltinių, tokiu būdu perkeliant universitetams atsakomybę už 

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

aukštojo mokslo finansavimas įgauna naujas formas ir tikslus: politiniai ir ekonominiai prioritetai 
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įgyvendinami valstybei inicijuojant įvairias programas ir projektus, o pagrindinis finansavimo tikslas 

tampa skatinti universitetų konkurenciją. 

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

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

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

universitetai yra priversti peržiūrėti informacijos valdymo sistemas, kontrolės sistemas ir kitas į verslo 

principus orientuotas strategines priemones (Sporn, 2001, Etzkowitz, 2004). Tokiu būdu užtikrinamas 

didesnis konkurencingumas, geresnė pajamų formavimo ir išlaidų mažinimo strategija, išauga 

universiteto veiklos kokybė ir bendra reputacija. Akivaizdu, kad visa tai reikalauja kitokios organizacinės 

kultūros, naujų žmogiškųjų išteklių kompetencijų, profesionalių, lyderio savybėmis pasižyminčių vadovų. 

 

II. Tyrimo metodologija 

Analizuojant ir vertinant universitetų valdymo modelius, kuriant tyrimo instrumentus buvo 

remiamasi egzistuojančiais teoriniais modeliais ir konceptais. Bendriausia prasme universiteto valdymas 

kuriant tyrimo instrumentus buvo suprantamas kaip visuma teisės aktų, taisyklių, struktūrų, normų ir 

praktikų, kurie sudaro pagrindą universitetui siekti savo tikslų, uždavinių ir politikos nuoseklia ir 

koordinuojama linkme.  

Universitetų valdymo modelių tyrimui buvo pasirinkta kokybinė, kaip pagrindinė, ir kiekybinė, 

kaip pagalbinė, tyrimo prieiga, įgalinanti tyrėją tęstinai plėtoti žinias apie situaciją. Šiame tyrime, kaip 

pagrindinis, buvo pasirinktas vienas iš kokybinio tyrimo metodų, t. y. atviro tipo interviu. Siekiant 

visapusiškai suprasti tiriamą fenomeną akcentas buvo perkeltas į nedaugelio atvejų giluminį tyrinėjimą, ir 

apibendrinimai buvo taikomi ne tiriamai populiacijai, bet tiriamam reiškiniui. Nors pagal iš anksto 

suformuluotus klausimus tiko kiekybinis tyrimo kelias, tačiau šis variantas pasirodė neperspektyvus. 

Svarbu tapo parodyti ne kuo didesnio respondentų skaičiaus apklausos skaitmeninius rezultatus, bet ištirti, 

kaip ši specifinė tiriamųjų grupė konkrečios institucijos atveju vertina valdymo modelio veiksmingumą.  

Apklausa buvo vykdoma taikant atviro tipo pusiau struktūruotą tiriamąjį interviu. Pokalbiai buvo 

fiksuojami diktofonu. Duomenys, surinkti interviu metu, buvo analizuojami taikant kokybinės turinio 

analizės metodą, kuris numato keletą žingsnių: daugkartinis teksto skaitymas, reprezentatyvių kategorijų 

išskyrimas, kategorijų turinio skaidymas į subkategorijas, kategorijų pagrindimas respondentų teiginiais. 

Taip pat tyrimo metu buvo atliekama tiriamų valstybių ir institucijų aukštojo mokslo sistemą 

reglamentuojančių, veiklos organizavimą nustatančių, strateginių dokumentų ir universitetų veiklos, 

finansinių, kokybės monitoringo ataskaitų analizė. Buvo atliekama tiek išorinė (dokumento atsiradimo 

„istorinis kontekstas“), tiek vidinė (turinio analizė, informacijos tikslumo, patikimumo tikrinimas) 

analizė.  

Tarptautinio lyginamojo tyrimo metu, siekiant identifikuoti ideologines ir kultūrines trijų Europos 

šalių – Jungtinės Karalystės, Suomijos ir Nyderlandų – universitetų vertybes, atlikta kiekvienos šalies 

universitetų misijų (kai kuriuose universitetuose jos pateikiamos bendrai su vizijomis) kiekybinė turinio 

analizė. Turinio analizė buvo atliekama nurodant maksimalų žodžių skaičių (ne daugiau kaip 250 žodžių). 

Bendri žodžiai, tokie kaip misija, universitetas ir sostinės pavadinimas, eliminuoti iš tyrimo analizės. 

Kiekybinė turinio analizė atlikta pasitelkus programinę įrangą TagCrowd, kuri pateikia turinyje 

pasikartojančių žodžių dažnius ir pagal žodžių pasikartojimo dažnumą sugeneruoja grafinį vaizdą. Nors 

šiame straipsnyje yra išsamiau pristatoma Suomijos universitetų vertybinė bei ideologinė orientacija, 

pažymėtina, kad skirtingų šalių universitetai daugeliu atvejų akcentuoja panašias vertybes ir prioritetus.  

 
III. Tyrimo rezultatai 

1. JK vertybinė orientacija 

Aukštojo mokslo valdymas turi atliepti aukštojo mokslo tikslų ir misijų daugialypiškumą ir 

kompleksiškumą. Daugialypiškumas reiškia pasirengimą darbo rinkai, pilietiškų asmenybių ugdymą, 

personalo vystymą bei jų kompetencijų gilinimą ir pan. Kai kurie aukštojo mokslo atstovai išskiria tokias 

vertybes ir prioritetus: kompetencija, lygybė (siekimas socialinės sanglaudos); laisvė (autonomija ir 

didesnė akademinė laisvė – laisvė mokyti, laisvė mokytis, laisvė atlikti tyrimus); lojalumas (visuomenės 

poreikių atspindėjimas) (Vukasovic, 2007). Aukštojo mokslo valdymas turi apimti visą kompleksą 

vertybių, kurios priklauso nuo šalies konteksto, aukštojo mokslo veikėjų ir dalininkų, kurie yra 

suinteresuoti aukštojo mokslo kokybe ir rezultatais. Galima teigti, kad neegzistuoja vienintelis idealus 

valdymo modelis, kuris būtų tinkamas visų šalių kontekstams, įvairioms institucijoms.  
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Remiantis turinio analizės rezultatu buvo nustatyta, kad pagrindinės vertybės, esančios Jungtinės 

Karalystės universitetų vertybių reitingo viršūnėje, yra susijusios su pagrindinėmis aukštojo mokslo 

funkcijomis, t. y. mokslinių tyrimų ir švietimo organizavimas (žr. 2 ir 3 pav.). Akivaizdu, jog moksliniai 

tyrimai yra pagrindinė strateginė vertybė JK universitetų misijose. Galima manyti, jog mokslinių tyrimų 

reikšmė pastaruoju metu ženkliai išaugo dėl keleto priežasčių: 

1. Moksliniai tyrimai visuomet buvo vienas pagrindinių aukštojo mokslo prioritetų, tačiau 

laikotarpis padiktavo poreikį intensyviau plėtoti mokslinius tyrimus, nes universitetai tampa labiau susieti 

su visuomenės poreikiais, rinkos vertybėmis, atsakingesni už savo biudžeto politiką. Akivaizdu, jog 

mokslinių tyrimų rezultatai ir jų nešama nauda universitetui nuolat auga. Nagrinėjamų šalių universitetai 

turi įkūrę stiprius mokslo centrus, kuriuose atliekami tarptautiniai tyrimai; universitetuose kuriami 

konsorciumai, kviečiami atstovai iš šalies dalyvauti projektuose ir pan. 

2. Moksliniai tyrimai yra neatsiejami nuo studijų kokybės. Kuo didesnis dėmesys 

universitetuose skiriamas mokslo tyrimams, tuo inovatyvesnis ir modernesnis tampa viso universiteto 

veiklos pobūdis, efektyvesni rezultatai. 

Gana reikšmingą vietą šios šalies universitetų misijose ir vizijose užima tarptautiškumo dimensija. 

Daugelis JK universitetų pripažįsta poreikį ir išsikelia tikslą plėtoti mokslinius tyrimus tarptautiniu mastu, 

skatinti tarptautinį ne tik mokslininkų, bet ir studentų bendradarbiavimą, teikti internacionalizuotas 

studijas. Suprantama, jog siekdami būti atviri, dinamiški ir nuolat besikeičiantys, universitetai pripažįsta 

tarptautiškumo plėtojimo ir įsiliejimo į bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę būtinybę. Universitetai 

siekia užtikrinti rengiamų specialistų konkurencingumą Europos darbo rinkoje, Europos standartus 

atitinkančią mokslo ir studijų kokybę. 

 
2 pav. Jungtinės Karalystės universitetų misijose deklaruojamų vertybių turinio analizės grafinė struktūra 

 

Mokslinių tyrimų, orientuotų į rinkos poreikius, vis aktyvesnė plėtra kai kada sulaukia ir diskusijų. 

Nepriklausomi mokslo bendruomenės tyrimai, kurių tikslas yra naujo žinojimo kūrimas ir sklaida 

visuomenėje, visada buvo ir yra neatsiejama aukštojo mokslo dalis. Šiandienėje situacijoje, kai 

universitetai vis labiau orientuojasi į rinką, palaipsniui tampa verslo universitetais, mokslo bendruomenė 

neretai praranda akademinę mokslo saviraiškos laisvę ir yra priversta „tarnauti“ rinkai. Tenka pripažinti, 

jog į rinkos poreikius orientuotų universitetų moksliniai tyrimai neapsiriboja mokslo publikacijomis ir jų 

sklaida, bet tampa atskaitos tašku socioekonominiuose procesuose, versle.  

Taip pat reikia pažymėti, kad pagrindinė aukštojo mokslo ašis yra studentas, kurio talento 

plėtojimas ir kompetencijų vystymas yra vienas iš pagrindinių universitetų tikslų. Tyrimas parodė, kad JK 

universitetų misijose šis žodis esti viena iš esminių vertybių misijų reitinge. Hipotetiškai galima teigti, jog 

tam įtakos gali turėti itin skaitlingas JK universitetų studentų atstovavimas universiteto valdymo 
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organams, kurių daugelyje (universiteto senate, fakulteto taryboje) studentai sudaro apie pusę valdymo 

organų sudėties.  

 

 
3 pav. Jungtinės Karalystės universitetų misijose deklaruojamų vertybių turinio analizės reitingo dėsnis 

 

Kaip jau minėta, Europos universitetų valdymas vis dažniau remiasi antrepreneriškumo principu, 

todėl, akivaizdu, kad universitetų misijose neretai minimi tokie žodžiai kaip „verslas“, „ekonomika“, 

„įmonė“ ir pan. Antrepreneriškoje institucijoje organizacinė struktūra yra lanksti, universitetai yra 

pasirengę realiems strateginiams pokyčiams, dirba partnerystėje ne tik su bendruomenės nariais, bet itin 

aktyviai ir su išorine aplinka, šių universitetų misija įpareigoja universitetus būti stipriais ir 

konkurencingais. Tvirta antrepreneriška misija gali tapti raktu siekiant tiek vietinio ekonominio 

reikšmingumo, tiek tarptautinio konkurencingumo. 

Apibendrinant galima teigti, kad aukštojo mokslo vertybės, išreikštos JK universitetų misijose, 

atliepia aukštojo mokslo reformų nuostatas, kuriose greta tradicinių vertybių – mokslo ir studijų – vis 

labiau akcentuojama „naujoji“ universitetų, kaip paslaugų teikėjų, misija. Akivaizdu, kad gerai 

organizuotas universitetų valdymas turi padėti įgyvendinti misiją tarnauti visos visuomenės interesams, 

kurti aktyvaus piliečio demokratinėje visuomenėje ruošimo modelį. 

 

2. Šefildo universiteto atvejis 

Pasak tyrėjų (V. Daujotis, R. Urbanovič, G. Valinčius, V. Ruolia), kurie vykdė Lietuvos aukštųjų 

mokyklų vidinės struktūros ir jų tinklo analizę (2007), Jungtinė Karalystė jau kelis dešimtmečius 

nuosekliai reformuoja aukštojo mokslo, kurio pirminės gairės apibrėžtos 1988 m. priimtame Švietimo 

reformos įstatyme, sistemą. JK neturi atskiro ir vientiso teisės aktų, reguliuojančių aukštąjį mokslą, 

paketo. Tačiau 1992 m. priimtas Papildomo ir aukštojo mokslo įstatymas (angl. Further and Higher 
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Education Act 1992100) pradėjo daugelį reformų, įskaitant bendros aukštojo mokslo sistemos kūrimą, 

bendros finansavimo sistemos diegimą. Įstatymas sujungė iki tol egzistavusius du aukštojo mokslo 

sektorius: 1) universitetų ir aukštojo mokslo koledžų ir 2) politechnikos institutų. Įstatymas leido visoms 

institucijoms, atitinkančioms tam tikrus kriterijus, vadintis universitetais. Aukštojo mokslo prieinamumas 

ir jo papildymas yra vienas iš pagrindinių dabartinės politikos tikslų, tam skirtas 2004 m. aukštojo mokslo 

įstatymas (angl. Higher Education Act 2004101).  

Jungtinės Karalystės ekonomikos augimas yra pastovus ir didesnis nei daugelio ekonomiškai 

išsivysčiusių šalių. JK inovacijų veikla yra stipri, pagal suminį inovacijų indeksą JK užima 11 vietą tarp 

25 ES šalių. Tarp pagrindinių JK stiprybių yra puikūs švietimo rodikliai, tokie kaip aukštųjų mokyklų 

gamtos mokslų ir inžinerijos absolventai ir visą gyvenimą besitęsiantis mokymasis, užimtumas aukštųjų 

technologijų sektoriuje, kt. Dėl šių priežasčių analizės objektu buvo pasirinktas Šefildo (angl. Sheffield) 

universitetas –vienas seniausių ir prestižiškiausių Jungtinėje Karalystėje. 

Šefildo universiteto istorija skaičiuojama nuo 1828 m., kai buvo įsteigta Šefildo medicinos 

mokykla, pirmasis koledžas (1879) ir Šefildo technikos mokykla (1884), kurias sujungus 1905 m. buvo 

pasirašyta Universiteto chartija. Universitete studijuoja apie 25 000 studentų iš 125 šalių ir dirba apie 

5 500 darbuotojų (iš jų 1 160 akademinis personalas). Akademiniai departamentai yra suskirstyti į šešis 

fakultetus: Menų ir humanitarinį, Inžinerijos, Medicinos, Odontologijos ir sveikatos, Mokslų ir Socialinių 

mokslų. Universitetas turi labdaros gavėjo statusą – remdamas universitetą labdaros davėjas ir pats 

universitetas moka mažesnius mokesčius valstybei. 

Šefildo universitetas pagal įvairias reitingavimo metodikas yra tarp lyderiaujančių šalyje. 

Universitetą baigė penki Nobelio premijos laureatai. Pagrindiniai tyrimų partneriai ir klientai – Boeing, 

Rolls Royce, Unilever, Boots, AstraZeneca, GSK, ICI, Slazenger ir kitos pasaulinės įmonės ir 

korporacijos. Taip pat bendradarbiaujama su užsienio valstybių vyriausybėmis ir labdaros fondais. 

Akademiniai partneriai yra vieni iš garsiausių pasaulio universitetai, įsitraukta į pasaulinį universitetų 

tinklą (JAV, Europa, Kinija), taip pat veikia glaudi partnerystė su Leeds‘o ir York‘o universitetais 

(„Baltosios rožės konsorciumas“). Deklaruojama, kad pastarojo konsorciumo mokslinis potencialas yra 

didesnis nei Oksfordo ar Kembridžo universitetų. 

Universitete veikia 82 tyrimų centrai ir institutai, dirba 397 profesoriai, Universiteto metinės 

pajamos siekia 1,5 mlrd. Lt (2010–2011), bibliotekoje sukaupta 1,4 mln. knygų ir periodinių leidinių. 

 

2.1. Universiteto vertybės, autonomija, valdymas ir atskaitomybė  

Šefildo universiteto veikla grindžiama šešiais principais: aukščiausi pasiekimai, ambicijų 

skatinimas, išskirtinumas, darbas drauge, ateities apsauga ir lyderiavimas. Šie principai, kaip vertybės, 

deklaruoti ir jų misijoje bei vizijoje: Universiteto misija – padaryti pasaulį geresnį suvokiant jį per galią, 

idėjų ir žinių taikymą. Vizija – Šefildo universitetas taps vienu iš geriausių universitetų pasaulyje, žinomu 

dėl savo išskirtinumo ir aukščiausio lygio pasiekimų moksliniuose tyrimuose ir ugdant studentus. 

Pagrindiniai Universiteto misijos, vizijos ir strateginių tikslų formavimo proceso dalyviai: Universiteto 

Senatas, Taryba, administracija, akademinis personalas ir studentų bendruomenė.  

Anot Šefildo universiteto korporatyvinės politikos patarėjos Sally Green, šiuo metu Universitetas 

teoriškai yra visiškai autonomiškas nustatant savo tikslus, misiją, viziją:  

Mūsų valstybės oficiali nuostata patvirtina, kad mes turime būti autonomiški, bet, kita vertus, 

nuolat leidžiami įstatymai, kuriais siekiama tą autonomiją suvaržyti. Kad ir kaip būtų, valstybė skiria 

universitetams lėšų, nes universitetai vaidina svarų vaidmenį visuomenės ir individų raidoje. Taigi 

manau, kad valstybė turi teisę reikalauti tam tikros atskaitomybės iš universitetų. Bet kokiu atveju 

universitetų autonomija yra pagrindinis ir efektyviausias būdas siekti aukščiausių tikslų ir rezultatų.  

Šiai pozicijai iš dalies pritaria ir Šefildo universiteto Senato ir Tarybos narys Martin Lewis, kuris 

teigia, kad formaliai universitetai JK yra privačios institucijos, tačiau jie gauna dideles dotacijas iš 

valstybės, vadinasi, universitetams būdingi tam tikri viešųjų įstaigų bruožai. Šiuo metu, anot respondento, 

šalyje daug diskutuojama apie universitetų autonomiją dėl besikeičiančios finansavimo politikos:  

Per pastaruosius keturiolika metų mokestis už studijas pasikeitė nuo nemokamo iki mokamo, ir 

mes susidūrėme su įvairiomis kultūrinėmis ir teisinėmis problemomis. Teoriškai mūsų universitetas 

gaus mažiau lėšų iš valstybės dėl padidinto studijų mokesčio studentams, taigi, autonomijos lygis 

turėtų didėti. Praktiškai nėra visiškai aišku, kaip bus. Kas dėl mokslinių tyrimų finansavimo, tai 

Šefildo universitetas lėšų ieško šalies pramonėje. Vis dėlto nemažą finansavimą mums teikia mokesčių 

mokėtojai. Taigi, tyrimų kryptys smarkiai įtakojamos valstybės kontroliuojamų mokslinių tyrimo 
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tarybų, bet istorine prasme mūsų universitetas yra daugiau ar mažiau autonomiškas ir 

nepriklausomas nuo valstybės. 

O Universiteto sekretorius / registras Philip Harvey, kalbėdamas apie autonomiją, akcentuoja 

universiteto atsakomybę: „Universitetai turi tam tikrą atsakomybę prieš vyriausybę, kadangi veikia 

plačiojoje visuomenėje. Taip pat universitetai yra įsipareigoję darbdaviams, pramonei, studentams. Bet 

svarbiausia, kad ta atsakomybė randasi iš nepriklausomybės pozicijų.“ 

Atsižvelgiant į JK deklaruojamą universitetų valdymo autonomijos principą, Šefildo universitete 

susiformavo gana sudėtinga, save palaikanti valdymo schema, apimanti visas institucijos veiklos sferas 

(4 pav.). 

 

 
 

4 pav. Šefildo universiteto valdymo organų schema 

Didžiausias formalus valdymo organas – Universiteto rūmai (angl. University Court), atliekantys 

keletą oficialių ir neoficialių funkcijų. Rūmai, kurių didžioji dalis narių yra susiję su universitetu, palaiko 

ir skatina teigiamus santykius tarp Universiteto ir plačiosios visuomenės. Rūmai mato platesnį 

universiteto veiklos vaizdą nei kiti institucijos sprendimų priėmimo organai, rengiantys reguliarias 

ataskaitas. Rūmai susirenka vieną kartą per metus. Rūmus sudaro keturių kategorijų nariai: 1) asmenys, 

dėl savo nuopelnų universitetui paskirti į Rūmus iki gyvos galvos (ne daugiau kaip dešimt); 2) Ex Officio 

nariai, tarp kurių yra Universiteto vadovai, Tarybos, studentų atstovai, kiti oficialias pareigas užimantys 

miesto, regiono institucijų atstovai (ne daugiau kaip trisdešimt penki); 3) delegatai, kuriuos sudaro įvairių 

organizacijų, institucijų, fondų atstovai (pvz., regioninės plėtros agentūros, sveikatos apsaugos 

institucijos, bažnyčia ir kt.) (ne daugiau kaip penkiasdešimt penki); 4) kiti nariai, skiriami Tarybos, jei ji 

mano, kad atstovavimas tam tikrai sričiai yra per menkas (ne daugiau kaip dvidešimt). Pagrindinės 

Universiteto rūmų funkcijos: Tarybos teikimu skiria Kanclerį; skiria asmenis eiti pareigas rūmuose iki 

gyvos galvos; svarsto metines ataskaitas, pateiktas Tarybos ir Senato; diskutuoja ir pateikia savo 

nuomonę Tarybai apie universiteto reikalus. 

Universiteto taryba yra pagrindinis vykdomasis organas, atsakingas už biudžeto ir nuosavybės 

vadybą ir administravimą. Taryba užtikrina sėkmingą universiteto finansinės veiklos organizavimą, 

strateginį planavimą, užsibrėžtų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priežiūrą, nekilnojamojo turto valdymą, 
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personalo vadybą, sprendžia sveikatos ir saugumo klausimus. Didžioji dalis Tarybos darbo yra atliekama 

komitetuose. Tarybą sudaro aštuonių tipų nariai: 1) prokancleriai, vicekancleris, iždininkas; 2) pro- 

vicekancleris; 3) Didžiojo universiteto susirinkimo pirmininkas; 4) Tarybos išrinkti šeši nariai; 5) 

fakulteto dekanai; 6) trys Senato nariai; 7) vienas iš universiteto darbdavių; 8) Studentų sąjungos 

prezidentas. Pagrindinės Universiteto tarybos funkcijos – keisti Universiteto Statutą, priimti visus su 

universiteto veikla susijusius sprendimus (išskyrus akademinius reikalus), kas penkeri metai peržiūrėti 

Universiteto studentų sąjungos konstituciją, valdyti ir reguliuoti universiteto finansus, investicijas, turtą ir 

kt. 

Universiteto Senatas atsakingas už akademinį universiteto valdymą. Jam vadovauja Vice-

kancleris. Senatas, kaip aukščiausia akademinė struktūra, atsakinga už akademinę universiteto veiklą, jos 

reguliavimą, vadovavimą ugdymo procesui ir studentų discipliną. Senatą sudaro: universiteto vadovybė, 

miesto koledžo vadovai, universiteto bibliotekos direktorius, akademinio personalo atstovai, penkiolika 

studentų atstovų, ne daugiau kaip šeši komitetų atstovai. Senato funkcijos: suteikia mokslinius vardus, 

skiria stipendijas, tvirtina egzaminų rezultatus; peržiūri, patvirtina ar panaikina bet kokį fakulteto priimtą 

sprendimą dėl studento progreso; koreguoja, papildo ar keičia universiteto norminius dokumentus dėl 

studentų priėmimo į studijas, studijų programų, tyrimų; formuluoja, peržiūri ar modifikuoja fakultetų 

valdymo schemas; šalina iš universiteto studentus; diskutuoja ir pateikia savo nuomonę Tarybai apie 

universiteto akademinius reikalus. 

Kiekvienas Universiteto fakultetas turi tarybą, atsakingą už studijas, tyrimus ir studentų priėmimą 

į atskirus departamentus. Tarybos taip pat teikia rekomendacijas Senatui dėl mokslinių laipsnių, 

stipendijų, apdovanojimų skyrimo, akademinio personalo priėmimo ir perkėlimo į aukštesnes pareigas. 

Šefildo universiteto bendruomenė yra įtraukta į sprendimų priėmimo procesą keliais būdais. 

Egzistuoja komitetai, apimantys visas universiteto veiklos sritis. Komitetai sudaromi siekiant kuo 

platesnio įvairių grupių su skirtingais įgūdžiais ir patirtimi atstovavimo. Daugelyje komitetų yra studentų 

atstovai. Universiteto Pro-vicekancleris Paul White, komentuodamas įvairių universiteto grupių 

galimybes daryti įtaką sprendimų priėmimui, teigė, jog, nors studentai nedalyvauja Taryboje, jie yra 

reprezentuojami Senate, yra įtraukti į fakultetų tarybas, įvairiausius komitetus ir, jo manymu, tai yra 

pakankama. Respondentas teigė, jog Taryboje priimami sudėtingi strateginiai sprendimai, visi protokolai 

yra viešai publikuojami, taigi studentai žino, kas vyksta. Anot Paul White, akademinis personalas turi 

įvairias galimybes įsitraukti į universiteto valdymą, bet dažnai tiesiog nenorima būti įtakingais ar 

svarbiais. Nėra profesūros masinio susidomėjimo universiteto valdymu dėl to, kad, jų teigimu, tokios 

pareigos atitraukia nuo pagrindinio tikslo. M. Lewis mano, kad „akademinio personalo, studentų ir 

profesinių sąjungų sprendimų priėmimo galia yra gana didelė, administracinio personalo mažesnė“. 

Tyrimo metu analizuojant valstybės vaidmenį universiteto valdyme nuolat buvo pabrėžiama 

pagrindinė atskaitomybės valstybei forma – laikymasis Finansinio memorandumo susitarimų, pasirašytų 

Anglijos aukštojo mokslo tarybos (HEFCE) ir universiteto. Esminis atskaitomybės proceso komponentas 

tarp HEFCE ir institucijos – dokumentų pateikimas ir dialogas finansinių metų pabaigoje. Kiekvienais 

metais HEFCE yra pateikiama finansinė universiteto ataskaita
4
 ir kitų metų finansinis planas, universiteto 

audito komiteto ataskaita, vidaus audito metinė ataskaita, Universiteto strateginio plano įgyvendinimo 

progreso ataskaita, metinė stebėsenos ataskaita. Įdomu pastebėti ir tai, jog Šefildo universitetas gali gauti 

paramą ar labdarą iš kitų šaltinių, ir dėl šios priežasties jis yra atleistas nuo dalies mokesčių mokėjimo, 

todėl iš Universiteto reikalaujama atlikti tam tikras labdaros funkcijas visuomenei. HEFCA reikalauja prie 

metinės finansinės ataskaitos pridėti informaciją, kaip universitetas įgyvendino savo labdaros funkcijas 

visuomenės labui. Ir žinoma, universiteto valdymo organuose, tokiuose kaip Rūmai ir Taryba, didžioji 

dalis narių yra įvairių visuomenės grupių atstovai. Dėl šios priežasties universiteto atskaitomybę 

visuomenei šiuo atveju galime traktuoti kaip tiesioginę.  

Kitas svarbus atskaitomybės valstybei, visuomenei ir universiteto bendruomenei elementas – tai 

skaidrumas. Šefildo universitetas išorinio audito ataskaitos duomenimis yra itin aukštai įvertintas dėl 

informacijos, susijusios su visomis institucijos veiklos sritimis, sklaidos. Universiteto informacinėje 

sistemoje, kurioje puikiai veikia intranetas ir tinklalapis, visiems prieinama informacija apie metines 

ataskaitas, visų valdymo organų susirinkimų darbotvarkes, priimtus sprendimus, strateginius dokumentus, 

                                                 
4 Pagrindiniai Universiteto finansavimo šaltiniai: Valstybės biudžetas – 30,8 %, studentų mokestis už mokslą – 31 %, tyrimų 

finansavimas – 24,1 %, investicijos iš išorės – 1,6 %, kiti (ir Alumni) – 13,6 %. Strateginiams tikslams skirtos lėšos paskirstomos 

taip: a) universiteto perteklinio biudžetos palaikymas; b) specialių projektų, iniciatyvų finansavimas; c) struktūrinės išlaidos ir 

fakultetų biudžetai. Likusios lėšos išdalijamos fakultetams atsižvelgiant į studentų skaičių, pajamas ir ūkines reikmes. 
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rinkimus ar paskyrimą į valdymo organus. Taip pat informacija teikiama Universiteto laikraštyje, 

diskutuojama apskritojo stalo diskusijose su universiteto bendruomene ar atviruose forumuose. 

Įgyvendindamas visas atskaitomybės formas Šefildo universitetas išplėtojo efektyvią kokybės 

valdymo sistemą. Viena iš sudedamųjų dalių – tai studijų kokybės vidinis savęs vertinimas, kurį atlieka 

universiteto Ugdymo kokybės valdymo padalinys ir kuris susideda iš: a) periodinio (kas šešeri metai) 

vidinių akademinių padalinių audito; b) kasmetinio studijų kokybės tyrimo; c) nacionalinio audito (kas 

šešeri metai) siekiant nustatyti akademinių padalinių veiklos atitikimą institucinei politikai; d) reguliarių 

išorinių auditų.  

Pagrindinė išorinio Universiteto vertinimo institucija – tai Kokybės užtikrinimo agentūros 

Institucinio audito padalinys, kuris vertina: a) institucinių vidinių kokybės užtikrinimo struktūrų ir 

mechanizmų efektyvumą; b) akademinių standartų, studijų programų kokybę ir efektyvumą; c) išorinio 

audito rekomendacijų laikymąsi ir pažangą; d) informacijos apie akademinius standartus prieinamumą ir 

sklaidą; e) skaidrumą. 

JK universitetams persiorientuojant į antreprenerinį valdymo modelį itin svarbus tapo išorinių 

dalininkų vaidmuo. Šefildo universiteto Taryboje, Rūmuose ir daugelyje kitų komitetų (išskyrus Senatą) 

daugumą ar nemažą dalį sudaro išoriniai dalininkai. Tyrimo metu analizuojant Universiteto išorinių 

dalininkų, dalyvaujančių valdymo organuose, tikslus ir motyvaciją buvo nustatyta, kad jie atlieka savo 

pareigas atsakingai negaudami jokio piniginio atlygio. Respondentai išskyrė keletą išorinių dalininkų 

motyvacinių elementų, tokių kaip: specifiniai interesai aukštajame moksle; ankstesni ryšiai su 

universitetu; siekis pasitarnauti visuomenei; siekis sustiprinti savo kontaktus; asmeninis tobulėjimas. 

S. Green, komentuodama išorinių dalininkų įtraukimą į universiteto valdymą, teigė, jog „didžioji 

dalis universiteto tarybos narių yra išoriniai veikėjai. Kai kurie fakultetai turi patariamąsias tarybas (angl. 

advisory boards) studijų programoms, kuriose dalyvauja išoriniai veikėjai“. Anot S. Green: 

Mums labai svarbūs studentų ir jų tėvų, kurie investuoja į vaikus, lūkesčiai. Kitas svarbus 

dalykas – tai universiteto vaidmuo regione, mieste. Išoriniai dalyviai, tokie kaip miesto taryba, verslo, 

pramonės įmonės, taip pat labai svarbios. Ir šie socialinės aplinkos elementai nuolat kinta drauge su 

universitetu. Išoriniai dalyviai tampa vis svarbesni šiuo metu, kai yra mažinamas finansavimas iš 

valstybės. Šiuo metu mūsų vicekancleris bendrauja ir tariasi su aplinkinių savivaldybių tarybomis dėl 

glaudesnio bendradarbiavimo.  

P. White, kalbėdamas apie išorinių dalininkų motyvaciją dalyvauti universiteto valdyme, teigė, kad 

„tai dalis pilietinės atsakomybės. Jie daro tai, nes yra suinteresuoti panaudoti savo patirtį ir padėti 

universitetui vystytis, jei mano, kad tos pagalbos reikia.“ 

 

2.2. Šefildo universiteto valdymo modelis 

JK universitetų vidinio valdymo pagrindiniai principai apibrėžti 1992 metų Papildomo ir aukštojo 

mokslo įstatyme. Šiame įstatyme įtvirtintas korporacinis universiteto vidinio valdymo principas, kuriam 

būdingi tokie teorinio modelio bruožai, kaip privačiam korporaciniam sektoriui būdingo valdymo stiliaus 

taikymas ir mokslininkų autonomijos ribojimas, hierarchizuota organizacija, kurios strateginės, finansinės 

ir mokslinės veiklos planų rengimas ir įgyvendinimas priklauso vykdomosioms administracinėms 

struktūroms. Po atliktos aukščiau aprašytų dimensijų analizės būtų galima teigti, kad realiai nuo 

korporacinio modelio Šefildo universitetas eina link antreprenerinio: sprendimų priėmimo procese 

dalyvauja visos universiteto grupės ir išoriniai dalininkai, akcentuojami veiklos rezultatai, itin aktualūs 

darosi išoriniai finansavimo šaltiniai. 

Vis dėlto daugelis respondentų neįvardino konkretaus valdymo modelio: „Tikriausiai kolegialiam. 

Kiekvienas fakulteto PVK turi savo fakulteto vykdomąją tarybą, kurią sudaro departamentų vadovai. 

Fakultetuose yra direktorius studijoms, tyrimams, ir tai nėra vien formalių sprendimų organai, o svarbi 

valdymo kolegiali prigimtis.“ (Sally Green); „... manau jis labai artimas korporatyvinei viešajai įmonei. 

Bent jau struktūra labai panaši į ją.“ (Paul White); „Daugelis akademikų sako, kad universitetas tampa 

labiau korporatyvinis, biurokratinis, bet šie žmonės nėra dirbę privačiame sektoriuje. Akademinio 

personalo vadovavimas – gana didelis iššūkis, nes pirmiausia jie yra ištikimi savo dalykui, po to katedrai, 

fakultetui ir tik galiausiai universitetui. Taigi, tai labiau kolegialus modelis, tampantis vis labiau 

korporatyviniu.“ (Martin Lewis); „Tai maišytas modelis. Kolegialus modelis pasižymi tuo, kad mes 

neverčiame visų dalyvauti valdymo procese, jei jie to nenori, bet tuo pačiu mes garantuojame galimybes 

visiems norintiems išsakyti savo nuomonę, jei universitetas pasuka netinkama strategine kryptimi. Taip 

pat yra nemažai biurokratinio ir verslo modelių apraiškų.“ (Philip Harvey). 
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Išvados 

Remiantis užsienio ir Lietuvos moksline literatūra buvo išanalizuota aukštojo mokslo institucijų 

valdymo samprata, jos kaita ir universitetų valdymo modelių įvairovė. Buvo nustatyta, jog: 

 Valdymas yra daugialypis ir kontekstualus konceptas, pirmiausia pažymintis sprendimų 

priėmimo procesus institucijoje formuojant savitą politiką, siekiant jos įgyvendinimo ir užtikrinant 

kokybišką veiklos vertinimą. Universitetų valdymas turi būti nagrinėjamas neatsiejamai nuo institucinės 

autonomijos, akademinės laisvės ir atvirumo principų.  

 Istorijos eigoje, stiprėjant globalizacijos ir internacionalizacijos procesams, universitetų 

valdymas transformavosi nuo tradicinio kolegialaus, pasižyminčio didele akademine laisve ir aktyviu 

mokslininkų dalyvavimu universiteto valdyme, link biurokratinio, griežtai formalizuoto valdymo ir 

standartizuotų studijų bei reguliuojamų mokslinių tyrimų; nuo biurokratinio link korporacinio, 

minimizuojančio mokslininkų balsą strateginiuose, finansų ir turto valdymo sprendimuose; nuo 

korporacinio link antreprenerinio universiteto, atviro ir diegiančio inovacijas, veikiančio partnerystės 

tinkluose ir vadovaujamo vadybines kompetencijas ir lyderystės savybes turinčio rektoriumi. Ši 

universiteto valdymo modelių transformacija žymi perėjimą nuo tradicinės akademinės savivaldos prie 

naujo vadybinės savivaldos modelio, kai siekiama vidinę universiteto organizaciją padaryti artimą 

šiuolaikinei paslaugas teikiančiai įmonei pabrėžiant didesnę atskaitomybę socialiniams dalininkams, 

lankstumą ir jautrumą rinkos poreikiams bei gebėjimą formuoti strateginius tikslus, suderintus su 

visuomene, kuriai tarnauja universitetai. 

Atlikta interviu protokolų turinio analizė. Gautų duomenų kategorizavimas, jų interpretacija, 

turinio analizės duomenys leidžia daryti šias išvadas:  

 Aukštojo mokslo vidinis valdymas neatsiejamas nuo galių koncentracijos tam tikruose valdymo 

organuose ir procesuose. Tyrimo dalyvių nuomone, Europos universitetuose sudaromos gana palankios 

sąlygos tiek mokslininkų, tiek studentų, administracijos darbuotojų atstovams ne tik pasyviai dalyvauti 

pagrindiniuose valdymo organuose, bet ir daryti įtaką sprendimų priėmimui.  

 Vienas iš aukštojo mokslo Europoje raidos pokyčių yra sietinas su universitetų autonomijos ir 

atskaitomybės principų dermės aktualizavimu. Kaip parodė tyrimas, Europos universitetų valdymas vis 

labiau neatsiejamas nuo atskaitomybės užtikrinimo mechanizmų plėtojimo.  

 Tyrimo metu atlikta universitetų misijų kiekybinė turinio analizė parodė, kad pagrindinės 

vertybės, esančios vertybių reitingo viršūnėje, yra susijusios su tradicinėmis universitetinėmis vertybėmis 

– mokslo tyrimais, švietimu / mokymusi ir tarptautiškumu  

 Išorinių atstovų dalyvavimo pagrindiniuose universitetų valdymo organuose praktika yra 

stebima visuose analizuojamuose universitetuose. Pažymėtina, kad dažniausiai šių socialinių dalininkų 

atrankos procedūros ir funkcijos universitetų valdyme yra nustatomos nacionalinių teisės aktų ir skiriasi 

kiekvienoje šalyje.  

Apibendrinant galima teigti, kad „idealus“ universiteto valdymo modelio tipas nebuvo 

identifikuotas, tačiau aiškiai matoma universitetų tendencija eiti link antreprenerinio universiteto valdymo 

modelio. 
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UNIVERSITY GOVERNANCE MODELS: THE CASE OF SHEFFIELD UNIVERISTY  

 
Summary 

 
This paper analyzes the scientific discourse of governance and university governance within the framework 

of existing concepts, presents the analysis of traditional and entrepreneurial university governance models. It also 

presents the results of the “International comparative research on university governance models” carried out by the 

paper authors emphasizing the context of the United Kingdom higher education and university governance and the 

case Sheffield University. Although traditional higher education values dominate in many missions and visions of 

UK universities, the internal institutional governance of the University of Sheffield has recently become 

entrepreneurial. The good governance of the University is associated with the distinction of administrative and 

academic functions, the reduction of bureaucratic processes, as well as with the openness of the University, good 

communication and the understanding of an academic culture. 
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STUDENTŲ TARPTAUTINĖS PRAKTIKOS ĮGYVENDINIMAS: SITUACIJOS 

ANALIZĖ 

 
Rasa Braslauskienė, Robertas Kavolius, Aida Norvilienė 

Klaipėdos universitetas 

 

 
Anotacija. Straipsnyje pristatoma studentų tarptautinės praktikos įgyvendinimo situacijos analizė studentų 

požiūriu, pagrindžiama aukštojo mokslo tarptautiškumo aspekto integravimo į aukštojo mokslo tikslus, funkcijas 

būtinybė, analizuojamas studentų požiūris į tarptautinės praktikos, atliktos Norvegijos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose, įgyvendinimą. 

Pagrindiniai žodžiai: tarptautinė praktika, tarpkultūrinė kompetencija, ikimokyklinis ugdymas. 

 

Įvadas 

Aukštojo mokslo tarptautiškumas – tai tarptautinio, tarpkultūrinio ar net visuotinio aspekto 

integravimas į aukštojo mokslo tikslus, funkcijas (mokymas ir mokymasis, tyrimai, lavinimo paslaugos), 

plėtrą ir sklaidą (Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtros ataskaita, 2011). Tarptautiškumas 

plėtojamas per dvišalį ir daugiašalį mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, akademinį studentų ir 

dėstytojų mobilumą, tarptautinius studijų plėtros projektus, tarptautinio matmens plėtojimą mokymo ir 

mokymosi turinyje, formose, metoduose, aukštojo mokslo teikimo būduose, bendruose moksliniuose 

tyrimuose. Naujojo Luveno (2009) forume nutarta: plėtoti mokymosi visą gyvenimą ir lygių mokymosi 

galimybių prieinamumą; skatinti tarptautinius mainus aukštajame moksle. 2010 m. kovo mėn. Vienoje 

įvykusio antrojo Bolonijos politikos forumo pagrindinės diskusijų temos buvo apie tai, jog aukštojo 

mokslo sistemos ir pačios aukštosios mokyklos turi reaguoti į augančius poreikius ir lūkesčius, siekti 

bendradarbiavimo ir konkuravimo tarptautinėje erdvėje pusiausvyros; Bolonijos procese dalyvaujančios 

šalys turi palaikyti tarpusavio ryšius, keistis informacija ir veikti kartu, įskaitant pasirengimą kitam 

Bolonijos politikos forumui; būtina pasauliniu mastu remti studentų dialogą.  

Pagrindiniai dokumento Bolonijos procesas 2020 metais: Europos aukštojo mokslo erdvė 

naujajame dešimtmetyje siekiai – globalizacija ir sparti technologijų raida – tai didžiulis iššūkis ir tuo 

pačiu galimybės Europos aukštajam mokslui, reiškiantys kitokius teikėjus, kitokius besimokančiuosius ir 

naujus mokymosi būdus. Į besimokantįjį orientuotos studijos ir mobilumas padės studentams ugdytis 

reikiamus besikeičiančiai darbo rinkai gebėjimus ir įgalins tapti aktyviais ir atsakingais piliečiais; 

siekiama lengvesnių galimybių studijuojantiesiems būti mobiliems, o institucijoms – pritraukti studentus 

ir mokslininkus iš kitų šalių. Kalbant apie mobilumą, teigiama, jog „mobilumas yra svarbus asmens 

tobulėjimui ir gebėjimui įsidarbinti, jis ugdo pagarbą įvairovei ir tarpkultūrinio bendravimo gebėjimus. 

Mobilumas skatina kalbinį pliuralizmą, taigi stiprina Europos aukštojo mokslo erdvės daugiakalbystės 

tradiciją, be to, skatina aukštąsias mokyklas bendradarbiauti ir konkuruoti. Siekiama, jog 2020 metais ne 

mažiau kaip dvidešimt procentų Europos aukštojo mokslo erdvės absolventų turėtų būti pabuvoję dalinėse 

studijose ar atlikę praktiką užsienyje“ (Svarbiausi Bolonijos proceso dokumentai. Leveno–

Budapešto / Vienos laikotarpis. 2009–2010 m., p. 19). 

Tarptautinė praktika yra viena iš galimybių skatinti studentų tarptautinį mobilumą. Šios praktikos 

metu studentai susipažįsta su priimančios šalies institucijos darbo specifika, ugdymo turiniu, formomis. 

Darbas tarptautinės praktikos metu įgalina pažinti kitų šalių kultūrą, tradicijas, papročius, kurie yra 

reikšmingi pedagoginėse situacijose, realus susidūrimas ir darbas komandoje su kitų kultūrų atstovais 

leidžia plėtoti tarpkultūrinę kompetenciją. Tarpkultūrinė kompetencija didina įsidarbinimo galimybes 

globalioje darbo rinkoje, padeda projektuoti tolesnę profesinę karjerą numatant tendencijas ir pokyčius, 

gebant prisitaikyti įvairiose aplinkose. Tarptautinė praktika – suplanuotas studento mokymasis darbo 

vietoje užsienyje, kurio mokymosi rezultatai yra sudėtinė studijų programos dalis. Studentų praktika yra 

vienas iš svarbiausių aspektų rengiant pedagogus. Pedagoginės praktikos paskirtis – padėti būsimajam 

pedagogui įgyti praktiniam pedagoginiam darbui reikalingų profesinės kompetencijos bei patirties 

(Pedagogų rengimo reglamentas, 2012). Jos tikslas – sudaryti sąlygas studentams įgytas bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas įtvirtinti savarankiškoje pedagoginėje praktinėje veikloje, suteikti galimybę 

praktiškai išbandyti pedagogo vaidmenis ir funkcijas. Tarptautinės praktikos įgyvendimui keliami dvigubi 

tikslai: dalykinių kompetencijų ugdymas bei tarptautinio konteksto integravimas. Tarptautinė praktika 

studentui yra viena iš galimybių pademonstruoti ne tik įgytas dalykines kompetencijas studijų metu, bet ir 

tarpkultūrinę kompetenciją.  
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Studentų praktikos organizavimo klausimai nėra plačiai analizuojami. Pedagoginės praktikos 

pokyčius mokymosi visą gyvenimą kontekste pristatė G. M. Linkaitytė, V. Jaukubauskaitė, 

L. Montrimaitė (2005); praktiką atliekančių studentų požiūrį į pedagogo darbą pristatė M. Barkauskaitė, 

P. Pečiulienė (2007); E. Martišauskienė (2007) analizavo studentų požiūrį į pedagoginio bendravimo ir 

savo veiklos bei elgesio refleksijos ir vertinimo kompetencijų įgyvendinimą per pedagoginę praktiką; 

pradedančio dirbti pedagogo ir studento praktikanto konsultavimo ypatumus atskleidė M. Ladišienė, 

O. Monkevičienė (2007); pedagoginės praktikos proceso ypatumus pristatė Oluwatayo, Adebule (2012), 

Yalin Ucar (2012). Dalyvavimo akademinių mainų programose poveikį studentų žinioms ir įgūdžiams 

rodo užsienio ir Lietuvos mokslininkų (Gudaitytė, Vilkienė, 2003, Radzevičienė, 2004, Daly, 2007, 

Juknytė-Petreikienė, Pukelis, 2007, Asaoka, Yano, 2009, Brodin, 2010, Stroud, 2010, Bagdonaitė, 

Zuzevičiūtė, 2011, Norvilienė, 2012 ir kt.) atlikti empiriniai tyrimai.  

Tačiau mokslinių šaltinių analizė atskleidė tarptautinės praktikos problematikos mokslinių tyrimų 

stygių. Todėl šiame straipsnyje keliamas probleminis klausimas: kaip patys studentai, dalyvaujantys 

tarptautinėse praktikose, vertina jos organizavimo ir vykdymo pagrindinius aspektus? 

Tyrimo objektas – studentų tarptautinės praktikos įgyvendinimas. 

Tyrimo tikslas – atskleisti studentų požiūrį į tarptautinės praktikos, atliktos Norvegijos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose, įgyvendinimą.  

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, pusiau struktūruotas interviu. 

 

Tyrimo metodika ir organizavimas 

Tyrimui pasirinkome kokybinio tyrimo strategiją. Šios strategijos pusiau struktūruoto interviu 

metodas leido įsigilinti, išklausyti ir atskleisti tyrimo dalyvių patirtį, įgytą atliekant praktiką užsienio 

institucijose. 

Tyrimo paskirtis. išryškinti studentų požiūriu pagrindinius tarptautinės praktikos įgyvendinimo 

aspektus. Tyrimu siekta: 

• išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susidūrė studentai atlikdami tarptautinę praktiką; 

• atskleisti studentų lūkesčius ir išsiaiškinti, ar jie buvo įgyvendinti tarptautinės praktikos metu; 

• išsiaiškinti, kokių gebėjimų studentai įgijo tarptautinės praktikos metu; 

• atskleisti pagrindinius kultūrinius skirtumus, pastebėtus studenčių; 

• išryškinti studentų požiūriu pagrindinius tarptautinės praktikos tobulinimo veiksnius, kurie leistų 

efektyviau pasiruošti dalyvavimui tokiose praktikose.  

Duomenų rinkimo metodas. Kaip jau minėta, kokybiniam tyrimui pasirinktas pusiau struktūruotas 

interviu metodas, kurį mokslininkai (Tidikis, 2003, Kardelis, 2007, Cohen, Manion, Morrison, 2005, 

Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė, 2008, Luobikienė, 2010, Hesse-Biber, Leavy, 2011 ir kt.) pristato kaip 

vieną dažniausiai naudojamų duomenų rinkimo metodų kokybiniuose tyrimuose. Interviu yra labai geras 

„priartėjimo prie žmonių suvokimo, reikšmių, situacijų apibrėžimo ir realybės konstravimo (aiškinimo) 

būdas“ (Tidikis, 2003, p. 465). Vienas svarbiausių interviu metodo privalumų tai, jog informantai gali 

pateikti atsakymus į tyrėjams rūpimus klausimus naudodami savo terminus, o ne tuos, kurie jiems 

pateikiami, leidžiama respondentams išsakyti savo nuomonę, kuri ir padeda atskleisti tiriamo objekto 

esmę. Pristatomame tyrime naudotas individualus, pusiau struktūruotas interviu. Tyrėjas iš anksto numato 

klausimus, problemas, tačiau siekdamas patikslinti gali užduoti ir papildomus klausimus (Bitinas, 

Rupšienė, Žydžiūnaitė, 2008, p. 156). 

Tyrimo imtis. Tyrime dalyvavo keturios Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Vaikystės 

pedagogikos studijų programos studentės. Informantų imtis atliekant kokybinius tyrimus priklauso nuo 

tyrimo tikslo (Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė, 2008, p. 160). Imties vienetai iš generalinės aibės atrinkti 

taikant patogiąją atranką. Todėl pasirinktos visos studentės, atlikusios tarptautinę praktiką. Informančių 

amžiaus vidurkis apie dvidešimt metų.  

Tyrimo organizavimas. Tyrimas atliktas 2012 metais rugsėjo ir spalio mėnesiais. Planuojant tyrimą 

buvo laikomasi tradicinio požiūrio į struktūrą, t. y. identifikuota problema, suformuluoti pagrindiniai 

tyrimo klausimai, renkami analizuojami duomenys. Nusakius pagrindinius tyrimo planavimo struktūrinius 

elementus, tikslinga detaliau pristatyti interviu etapus, kurie išskirti remiantis B. Bitino, L. Rupšienės ir 

V. Žydžiūnaitės (2008), S. N. Hesse-Biber, P. Leavy (2011) rekomendacijomis. 

Pasirengimas interviu. Šiame etape suformuluojamas interviu tikslas ir numatomi klausimai. 

Interviu klausimai suformuluoti siekiant atskleisti studentų požiūrį į tarptautinės praktikos, atliktos 

Norvegijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, įgyvendinimą. Studenčių buvo klausiama: kas trukdė 

praktikai; kokie buvo lūkesčiai ir ar jie išsipildė; kokių gebėjimų įgijo studentės praktikos metu; kokie 

kultūriniai skirtumai išryškėjo praktikos metu; ko studentės labiausiai vengė praktikos metu; kaip 
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pasiūlytų tobulinti praktikos organizavimą; kaip sekėsi bendrauti su vaikais ir auklėtojomis; kaip jautėsi 

praktikos metu. 

Interviu vykdymas. Atliekant tyrimą laikytasi tyrimo etikos principų: pasisveikinta, informantai 

supažindinti su tyrimo tikslu, dalyvavo savanoriškai, prieš įrašant informaciją gauti jų raštiški sutikimai. 

Pasak B. Bitino, L. Rupšienės ir V. Žydžiūnaitės (2008), interviu metu labai svarbūs tyrėjo ir informanto 

santykiai, todėl tyrėjai stengėsi užmegzti ir išlaikyti kuo glaudesnius santykius. Interviu metu gauti 

duomenys įrašyti, vėliau transkribuoti. Interviu pabaigoje padėkota informantams už dalyvavimą tyrime.  

Duomenų analizė ir interpretavimas. Interviu su studentais rezultatų analizei atlikti naudotas 

turinio analizės metodas: interviu metu į diktofoną įrašytas pokalbis buvo transkribuotas į rašytinį tekstą. 

Tekste išskirti esminiai aspektai ir kategorijos, t. y. frazės, sakiniai, pagrindiniai žodžiai, tiesiogiai susiję 

su tiriamais klausimais; kategorijų skaidymas į elementus ir subkategorijas bei gautų turinio duomenų 

interpretavimas. Informantams buvo pasiūlyta susipažinti su tyrimo ataskaita, pastabų informantai 

nepateikė. 

 

Tyrimo rezultatai 

Pirmiausia pristatysime studentų lūkesčius, t. y. ko studentai tikėjosi iš tarptautinės praktikos. 

Pagrindiniai studenčių lūkesčiai buvo šie: 

 gerai įsikurti praktikos vietoje (Tikėjausi šilto sutikimo praktikos vietoje ir tikėjausi išvengti 

didelių problemų (st. 3)); 

 susipažinti su praktikos vieta ir ypatumais (Tikėjomės sužinoti išsamią informaciją apie 

Norvegijos darželiuose vykdomo vaikų ugdymo sistemą, susipažinti su visomis darželio taisyklėmis, 

sėkmingai bendrauti su auklėtojais, vaikais, tėvais (st. 1); Tikėjausi sužinoti, kokias teises turi vaikų tėvai 

<...> (st. 4); Sužinoti, kaip organizuojamas vaikų ugdymas kitoje šalyje (st. 2)); 

 gerai atlikti praktiką (Sėkmingai dalyvauti vaikų ugdomojoje veikloje darželiuose (st. 4); Kad 

galėčiau atlikti visas paskirtas užduotis (st. 1)). 

Studentų nuomone, galima būtų išskirti ir teigiamus, ir neigiamus aspektus. Kalbėdamos apie 

tarptautinę praktiką studentės išskyrė šiuos teigiamus aspektus: 

 asmeninis tobulėjimas (patobulinti anglų kalbos įgūdžiai; šiek tiek pramokta norvegų kalbos; 

susipažinta su Norvegų kultūra, tradicijomis, papročiais; įgyti bendravimo ir bendradarbiavimo 

tarpkultūrinėse situacijose bei prisitaikymo naujoje, nepažintoje aplinkoje gebėjimai; įgytas didesnis 

pasitikėjimas savimi); 

 profesinis tobulėjimas (patobulinti komunikaciniai gebėjimai su vaikais, jų tėvais; 

suformuoti vaikų higienos užtikrinimo, maisto gaminimo vaikams įgūdžiai, teorinių žinių taikymo 

praktinėse situacijose, gebėjimo dirbti tarptautinėje komandoje su auklėtojomis įgūdžiai; susipažinta su 

Norvegijos darželių kanceliarija, vaikų ugdymo sistema). 

Keletas pavyzdžių: Patobulinau savo anglų kalbos žinias (st. 2); Susipažinau su Norvegų kultūra 

(st. 1); Pagerinau bendravimo su vaikais įgūdžius (st. 3); Išmokome Norvegiškų dainelių ir jas 

dainuodavome su vaikais (st. 2); Sužinojome, kad su vaikais reikia labai daug bendrauti ir jiems nuolat 

pasakoti ir aiškinti, kas yra gerai ir kas blogai (st. 4); Pagerinau teorinių žinių bei pedagoginių metodų 

taikymo praktinėje veikloje įgūdžius (st. 1); Išmokome sudominti vaikus (st. 3); Patyrėme kaip sunku 

vaikus įtraukti į įvairias (net juos nedominančias) veiklas (st. 4); <...> bendravimas su vaikais vyko 

sklandžiai, vaikai noriai bendravo ir stengėsi mokyti mus norvegų kalbos (st. 1); Vaikai manęs nebijojo, 

žaisdami bandė bendrauti su manimi, jie žinojo, kad nemoku norvegų kalbos, todėl padėjo ją mokytis. 

Vaikai pasitikėjo manimi (st. 3); Auklėtojos darželyje labai malonios, stengėsi kuo nuoširdžiau ir daugiau 

padėti, bendrauti, dažnai atlikdavo vertėjo vaidmenį, kai vaikai bendraudavo su manimi (st. 2); 

Auklėtojos visada atsakė į man iškilusius klausimus (st. 1); Auklėtojos padėjo susipažinti su įstaigoje 

pildomais dokumentais ir vaikų ugdymo sistema (st.4). 

Atlikdamos tarptautinę praktiką studentės susidūrė ir su įvairiais sunkumais, kurie apsunkino jos 

atlikimą. Kaip matyti 1 lentelėje, studentės išskyrė įvairius veiksnius, kurie priskirti penkioms 

subkategorijoms. 
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1 lentelė. Tarptautinės praktikos vykdymą apsunkinę veiksniai 

Subkategorija Patvirtinantys teiginiai 

Užsienio (norvegų) kalbos žinių 

stoka 

Labiausiai praktiką apsunkino kalbos barjeras <...>, sunku su vaikais 

bendrauti, jiems padėti, nes jie nesupranta lietuvių kalbos, mes sunkiai 

supratome juos (st. 3); Kalbos nemokėjimas labiausiai trukdė sklandžiai 

vykdyti praktiką (st. 1); Mes negalėjome su vaikais bendrauti viena kalba 

<...> mes nemokame norvegų kalbos (st. 2); Kartais net atrodė, kad vaikai 

vengia bendrauti su mumis ir ne visada leidžia jiems padėti, kai reikia 

pagalbos, geriau prašo auklėtojų <...> taip yra dėl didžiulio kalbos barjero 

(st. 4). 

Teorinių žinių stygius <...> praktikos metu pajutome, kad trūksta torinių žinių (st 2). 

Adaptacijos problemos <...> organizmas visą laiką jautėsi silpnesnis <...> (st. 1) 

Tarpasmeninių ryšių užmezgimo 

problemos 

<...> negalėjome užmegzti tvirto ryšio su vaikais. Kartais vaikai, kai 

pamatydavo, kad nieko nesuprantame, nueidavo pas kitą auklėtoją (st. 3). 

 
Atliekant interviu vienas iš klausimų tipų, pasak M. Patton (1990), yra išsiaiškinti informanto 

jausmus, t. y. kaip jis jautėsi, situacijoje, kurią mes tiriame (imta iš Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė, 2008, 

p. 153). Todėl mes taip pat klausėme studentų, kaip jie jautėsi praktikos metu. Kaip matyti 2 lentelėje, 

studentai jautė trejopus jausmus: teigiamus, neigiamus ir ilgesio. 

 
2 lentelė. Studentų, atliekančių tarptautinę praktiką, jausmai 

Kategorija Subkategorija Patvirtinantys teiginiai 

Jausmai 

Teigiami jausmai 

Tarptautinės praktikos metu psichologinis klimatas buvo teigiamas, 

skatinantis protinę ir fizinę veiklas, norą bendradarbiauti ir kuo daugiau 

sužinoti (st. 1); Darželio aplinka saugi ir jauki, todėl tai mano jausmus 

veikė teigiamai (st. 3); Tarptautinės praktikos metu jaučiausi puikiai, viskas 

paaiškinta, viskas išsamu, žinojau, ką turėjau daryti ir ko negaliu daryti (st. 

2). 

Neigiami jausmai 

Bijojau, dėl kalbos barjero, bet praktikos eigoje šis baimės jausmas išnyko 

(st. 4); Emociškai sunku tai, kad norisi bendrauti su vaikais, jiems 

papasakoti, išklausyti juos, bet to padaryti negaliu, nes nemoku norvegų 

kalbos (st. 1); Kai nežinodavau, kaip elgtis, dažnai pasimesdavau ir 

nesuvaldydavau situacijos (st. 3). 

Ilgesio jausmai Tarptautinės praktikos metu labai ilgėjausi namų ir artimų žmonių (st. 1). 

 

Atlikdami tarptautinę praktiką studentai ne tik susiduria su naujomis profesinės veiklos 

situacijomis, bet taip pat juos veikia ir kitokia aplinka, tradicijos, papročiai. Kiekviena kultūra turi savo 

gyvenimo būdo principus, vertybes, skiriasi jų tradicijos, papročiai, religinės apeigos, laisvalaikio 

praleidimo būdai, meno samprata ir t. t. (Giddens, 2005, Liubinienė, 2002, Zuzevičiūtė, Bukantaitė, 

2012). Visus šiuos skirtumus mes pavadinome kultūriniais skirtumais. Tiriami studentai ne išimtis, jie 

taip pat susidūrė su tam tikrais kultūriniais skirtumais, kuriuos priskyrėme penkioms subkategorijoms (žr. 

3 lentelę). 

 
3 lentelė. Kultūriniai skirtumai, išryškėję tarptautinės praktikos metu (studentų požiūris) 

Kategorija Subkategorija Patvirtinantys teiginiai 

 

Kultūriniai 

skirtumai 

Kalbinės aplinkos 

skirtumas 

<...> ryškiausias skirtumas buvo jų kalba <...>(st. 1); <...> kalba labai 

skiriasi nuo lietuvių kalbos (st. 3); Kalba, kurios nemokėjome (st. 4). 

Socialinis 

skirtumas 

Norvegai labai konkretūs, sąžiningi, mandagūs ir paslaugūs (st. 3); 

Jaunimas netrykšta noru susipažinti su nepažįstamais, svetimšaliais (st. 2); 

Asmenys nėra linkę pradėti pokalbio, o bendraujant ilgai jo nepalaiko (st. 

1); Įspūdį paliko vaikų drausmė darželyje, jie klauso auklėtojų, stengiasi 

vieni kitiems padėti, netrukdo ir saugo savo žaidimų draugus (st. 4). 

Vaikų maitinimo 

darželyje skirtumas 

Vaikai negauna šilto maisto per pietus, jie valgo tik sumuštinius ir vaisius 

užgerdami pienu ar vandeniu (st. 1); <...>daugelyje ugdymo įstaigų 

žmonės dažniausiai valgo sumuštinius, nes šiltas maistas Norvegijoje per 

pietus yra labai brangus dalykas (st. 2). 

3 lentelės tęsinys kt. puslapyje 
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3 lentelės tęsinys. Kultūriniai skirtumai, išryškėję tarptautinės praktikos metu (studentų požiūris) 

Kategorija Subkategorija Patvirtinantys teiginiai 

Kultūriniai 

skirtumai 

Vaikų ugdymo 

aplinkos darželyje 

skirtumas 

Vaikai praktiškai visą laiką praleidžia lauke, nesvarbu koks oras. <...> 

vaikų veikla darželyje labai aktyvi (st.3); <...> darželio auklėtojos nėra 

mokytojos, jos kaip pagalbininkės, padeda vaikams, nes visą didžiąją 

darbo dalį vaikai atlieka patys. Jiems patiems leidžiama pasirinkti veiklos 

sritį, jie laisvai žaidžia ir piešia (st. 2); Vaikai žaidžia lauke net jei ir lyja, 

todėl teko taikytis prie šių vaikų ugdymo sąlygų (st. 4). 

Sveiko gyvenimo 

būdo puoselėjimo 

skirtumas 

Sportas Norvegijoje yra labai svarbus, žmonės dažniausiai eina į darbus, 

mokyklas, darželius pėstute arba važiuoja dviračiu, riedučiais ir t. t. (st. 

4). 

 

Studenčių lūkesčiai atlikus tarptautinę praktiką pasiteisino, studentės teigė, jog: Lūkesčiai išsipildė 

su kaupu, pamatėme aplinką darželiuose, dalyvavome ugdomojoje veikloje, bendravome su vaikais ir 

įgyvendinome savo idėjas (st. 1); Mums buvo paaiškinta apie darželį, atskleista jo istorija, sužinojome 

visas darželio taisykles (st. 2); Visi lūkesčiai yra išsipildę, ne tik pamačiau ugdymo sistemą, bet ir 

prisidėjau prie jos, susipažinau su įdomiais ir įkvepiančiais žmonėmis, įgijau patirties darbe su vaikais ir 

dar labiau noriu dirbti su jais ateityje (st. 3); Taip, ko tikėjausi, taip viskas ir buvo. Man labai patiko (st. 

4). 

Atskleidžiant tarptautinės praktikos organizavimo tobulinimo galimybes studentų požiūriu buvo 

išskirti šie veiksniai: 

 labiau akcentuoti asmeninį studentų pasiruošimą praktikai (Prieš vykstant į praktiką reikėtų 

susirinkti kuo daugiau medžiagos, tinkamos vaikų veiklai organizuoti: vaikų žaidimai, dainelės, šokiai ir 

t. t. (st. 1); Labiau reikėtų pasidomėti to amžiaus vaikų, su kuriais reikės dirbti, psichologija (st. 3)); 

 suteikti išsamesnę informaciją apie tarptautinės praktikos atlikimą (<...> galėtų būti išsamesnis ir 

tikslesnis tarptautinės praktikos organizavimas, norėtųsi iš anksto žinoti visą informaciją apie įstaigą, 

kurioje bus atliekama praktika st. 4)); 

 atidžiau parinkti tarptautinės praktikos vietą, atsižvelgti į kalbinę aplinką (Manau, kad tarptautinė 

praktika turėtų būti organizuojama darželiuose, kuriuose vaikai kalba angliškai, tokia praktika būtų 

efektyvesnė (st. 1)). 

Tyrimo duomenų analizė parodė, jog tarptautinė studentų praktika, atsižvelgiant į pagrindinius 

reikalavimus šiuolaikinėms studijoms, yra naudinga ir reikalinga. Tarptautinės praktikos metu studentai 

turi galimybę ne tik pritaikyti įgytas teorines žinias praktiškai, bet taip pat sudaromos sąlygos studentų 

tarpkultūrinės kompetencijos ugdymui(si). Manytina, kad atsižvelgus į studentų siūlymus ir patobulinus 

tarptautinės praktikos atlikimo tvarką, ateityje bus visiškai įgyvendintas tarptautinės praktikos tikslas.  

 

Išvados 

1. Tyrimu nustatyta, kad visos studentės teigiamai vertina tarptautinės praktikos 

organizavimą. Praktikos metu studentės dalyvavo vaikų ugdymo procese ir galėjo jį palyginti su Lietuvos 

darželių vaikų ugdymo sistema. Taip pat studentės aktyviai dalyvavo vaikams skirtuose miesto 

renginiuose, kuriuose bendravo ne tik su vaikais, bet ir su jų tėvais, ir taip ugdė komunikacinę 

kompetenciją. Tarpasmeniniai santykiai su Norvegijos ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogais leido 

studentams pasiekti užsibrėžtų praktikos tikslų bei įgyvendinti asmeninius ir profesinius lūkesčius. 

2. Studentai akcentavo, jog dalyvavimas tarptautinėje praktikoje turėjo didelę įtaką jų 

asmeniniam tobulėjimui, nuostatų ir požiūrio, elgesio kaitai, tarpkultūrinių žinių, įgūdžių formavimuisi, 

adaptacijai įvairiose tarpkultūrinėse situacijose. Tačiau neišvengta ir problemų (kalbos barjeras, 

kultūriniai skirtumai, svetimtaučių nuostatų, vertybių suvokimas, neigiamas požiūris į svetimšalius, 

įgūdžių bendrauti ir dirbti tarpkultūrinėje aplinkoje neturėjimas). 

3. Tyrimai, atskleidžiantys studentų, dalyvavusių tarptautinėje praktikoje, patirtį, gali būti 

naudingi tobulinant studijų proceso ir tarptautinių praktikų organizavimą. Studentų nuomone, reikėtų dar 

labiau skatinti užsienio kalbų mokymąsi, atsižvelgus į organizuojamos praktikos vietos kalbinę aplinką 

supažindinti su esminiais kultūrų skirtumais, papročiais bei tradicijomis. 
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IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STUDENTS’ PRACTICE: SITUATION 

ANALYSIS  
 

Summary 

 

In the article, there it analysed and presented students‘ approach towards the implementation of an 

international students’ exchange programme. There is also emphasised the necessity of the international integration 

of higher education into the aims and functions of the higher education. The international exchange programme is 
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one of the opportunities to encourage students‘ international mobility. In such programme students learn about the 

particularities of studies, the curriculum and the methods of education at the institution of a country-recipient. 

Working in the international exchange programme enables to get to know about culture, traditions, customs, which 

are important to pedagogical situations. A real encounter and work in a team with the representatives of different 

cultures help to improve intercultural competences. 

The detected lack of scientific research on the issues of the international exchange programme was noticed, 

while analysing resources. Thus, this article raises the problematic issue: how are the main aspects of the 

organization and implementation of the international exchange programme assessed by students, who took part in 

such programmes. 

Subject of the study – the implementation of the students‘ international exchange programme. 

Aims of the study – to show students’ approach towards the implementation of the international exchange 

programme, which was completed at pre-school educational institutions in Norway. 

Methods of the study: analysis of resources, semi-structural interview. 

In the article, there are introduced results of the research, which was completed in September and October 

2012. Four students of the Child‘s Pedagogy Study Programme from Klaipėda University the Faculty of Pedagogy 

took part in this research. The strategy of a quality research was selected. The method of the semi-structural 

interview of this strategy enabled to listen, deepen and reveal the experience of students, who had participated in 

research, based on the students‘  exchange programme abroad. 

The following issues were considered in the research: 

 All students evaluated the organization of the international exchange programme positively. Whereas the 

students took part in the education process of children and could compare it with the educational system in 

kindergartens in Lithuania. Students also took an active part in the activities organized for children by local 

municipality, where they could communicate with children as well as their parents – in such a way increasing their 

communicative competences. Interpersonal relationship with Norwegian pedagogues of pre-school educational 

institutions helped to achieve aims of students‘ international exchange programme and implement personal and 

professional expectations.  

 Students emphasised mostly that participation in the students‘ international exchange programme made 

some influence on their personal development, changes of attitude, views, behaviour, shaped international 

knowledge and experience. It also helped to familiarise themselves with different intercultural situations. There also 

have been problems (a language barrier, differences between different cultures, attitudes, values and virtues, 

negative attitude to the strangers, having no experience in intercultural environment). 

 The research revealed the experience of students, who took part in the international exchange programme. 

Such experience can be useful in order to improve study programmes and students‘ international exchange 

programmes. In the students‘ opinion, it is necessary to encourage much more the learning of foreign languages, to 

introduce essential differences in culture, customs and traditions by to local linguistic environment when organizing 

the international students‘ exchange programme. 
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DĖSTYTOJŲ INOVACINĖS VEIKLOS LYGIAI DIEGIANT 

KOOPERUOTŲ STUDIJŲ METODĄ 

 
Edita Jezerskytė 

Kauno technologijos universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

 

 
Anotacija. Visuomenės kaita kelia vis naujus iššūkius švietimui ir neabejotinai šiuolaikiniam aukštajam 

mokslui, kuris išgyvena savąjį transformacijų laikotarpį (Barnett, 1990, Ramsden, 2000, Longworth, 2000, 

Gudaitytė, Jucevičienė, 2000, Gudaitytė, 2001, Trigwell, 2001, Jucevičienė ir kt., 2010). Aukštajam mokslui keliami 

vis didesni reikalavimai, vyksta aukštojo mokslo institucijų masiškėjimo ir besimokančiųjų diversifikacijos procesai, 

kurių kontekste reikalaujama studijų ir dėstymo kokybės (Ramsden, 2000). Kita vertus, pokyčiai aukštajame moksle 

susiję ir su edukacinės paradigmos kaita. Taigi, besikeičiantis kontekstas aktualizuoja dėstytojo inovacinės veiklos 

svarbą, tačiau mokslinės literatūros analizė (Mioduser, et al., 2003, Larina, 2006, Cumming, Owen, 2006, Tsigilis, 

Grammatikopoulos, Koustelios, 2007) leidžia teigti, kad dėstytojo inovacinei veiklai nėra skiriamas pakankamas 

dėmesys, nors besikeičianti veikla reikalauja iš dėstytojo būti novatoriškam, diegti inovacijas, naujus metodus savo 

veikloje. Akcentuotina ir tai, kad pirmiausia dėstytojų inovacinė veikla pasireiškia per konkretaus dėstomo modulio 

realizavimą diegiant naujus mokymo ir mokymosi metodus, koreguojant modulio turinį, vertinimo sistemą, rengiant 

praktines užduotis ir pan. 

Pirmojoje straipsnio dalyje pagrindžiama dėstytojo inovacinės veiklos samprata bei pateikiami inovacinės 

veiklos lygiai produktyvios ir reproduktyvios veiklos kontekste, pristatomas kooperuotų studijų metodas. Antrojoje 

straipsnio dalyje pristatoma tyrimo metodika. Trečiojoje straipsnio dalyje pateikiami empirinio tyrimo, kurio metu 

atskleista dėstytojo inovacinės veiklos raiška ir lygiai diegiant kooperuotų studijų metodą studijų procese, rezultatai.  

Pagrindiniai žodžiai: inovacijos, dėstytojo inovacinė veikla, dėstytojo inovacinės veiklos lygiai, kooperuotų 

studijų metodas. 

 

Įvadas 

Šiuolaikinė visuomenė išgyvena intensyvaus globalizmo laikotarpį, kuriam būdinga žinių, 

kūrybinės visuomenės kokybės siekiai bei įvairūs technologiniai, politiniai, socialiniai bei kultūriniai 

pokyčiai, keliantys naujus iššūkius švietimui ir neabejotinai šiuolaikiniam aukštajam mokslui (Barnett, 

1997, Ramsden, 2000, Longworth, 2000, Gudaitytė, Jucevičienė, 2000, Gudaitytė, 2001, Trigwell, 2001, 

Jucevičienė ir kt., 2010). Serafinas, Ruzevičius (2009) akcentuoja, jog besikeičianti aukštojo mokslo 

aplinka – augantys organizacijų ir visuomenės reikalavimai studijų kokybei, kintantys studentų lūkesčiai 

dėl studijų programų turinio ir metodų, didėjanti vidaus ir tarptautinė konkurencija tarp kolegijų ir 

universitetų – skatina ieškoti naujų būdų, kaip pagerinti studijų kokybę universitetuose (Bleiklie, 2004, 

Ruževičius, 2007, Serafinas, Alber, 2007). Todėl universitetai, siekdami atliepti rinkos poreikius bei 

atlikti savo misiją, vykdo ne tik strateginius pokyčius, bet ir tobulina studijų programas, kuria naujas, taip 

integruodami inovacines dėstymo technikas, metodus (Cowan, 1998, cit. Davis, 2003). Šiuolaikinio 

dėstytojo veiklos kinta: dėstytojas tampa ne tik savo veiklos vykdytoju, bet ir besimokančiuoju. Šiam 

naujam vaidmeniui atlikti nepakanka pedagoginės kompetencijos, kuri siejama su studentų mokymo ir 

mokymosi veiklos sistemingu organizavimu (Stanikūnienė, Jucevičienė, 2003). Besikeičianti universiteto 

veikla skatina dėstytoją būti novatoriškam, diegti inovacijas, naujus metodus savo veikloje. Taigi 

besikeičiantis kontekstas aktualizuoja dėstytojo inovacinės veiklos svarbą. Logiška, kad vykstant 

pokyčiams aukštajame moksle turi keistis jau esamos studijų programos bei atsirasti naujos. Šiame 

kontekste akivaizdu, kad dėstytojų inovacinė veikla neatsiejama nuo studijų programų tobulinimo ir 

kūrimo, kas dažniausiai realizuojama rengiant naujus modulius arba tobulinant, keičiant seniau sukurtų 

modulių ugdymo(si) turinį, mokymo(si) metodus ar vertinimo sistemą. 

Tačiau mokslinės literatūros analizė (Cumming, Owen, 2001, Mioduser, et al., 2003, Larina, 2006, 

Tsigilis, Grammatikopoulos, Koustelios, 2007) leidžia teigti, kad dėstytojo inovacinei veiklai, jos veiklos 

lygiams nėra skiriamas pakankamas dėmesys, nagrinėjami tik tam tikri aspektai: dėstytojo inovacinė 

veikla siejama su kūrybiškumu, novatoriškumu, akcentuojamas inovatyvių metodų diegimas, konkrečios 

inovacijos diegimas ir panaudojimas ir pan. Teorinių ir empirinių duomenų apie universiteto dėstytojo 

inovacinės veiklos bruožus ribotumas neleidžia nustatyti dėstytojo inovacinės veiklos produktyvumo ar 

reproduktyvumo, studijų programos tobulinimo tikslų pasiekimo lygio. Taip pat trūksta teorinio ir 

empirinio diskurso apie dėstytojo inovacinės veiklos lygius. Taigi šie aspektai sudaro mokslinės 

problemos esmę, kurią galima nusakyti tokiais klausimais: 1) kaip pasireiškia dėstytojo inovacinė veikla 

tobulinant studijų programas; 2) kokiam inovacinės veiklos lygiui gali būti priskiriama dėstytojo 
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inovacinė veikla tobulinant studijų programas.  

Tyrimo objektas – dėstytojų inovacinės veiklos lygiai diegiant kooperuotų studijų metodą. 

Tyrimo tikslas – atskleisti dėstytojų inovacinės veiklos lygius diegiant kooperuotų studijų metodą.  

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, interviu, kokybinė turinio (content) analizė. 

 

Universiteto dėstytojo inovacinės veiklos lygiai diegiant kooperuotų studijų metodą 

Mokslinėje literatūroje nėra plačiai analizuojama dėstytojo inovacinės veiklos apibrėžtis, 

dažniausiai dėstytojo inovacinė veikla tyrinėta tik fragmentiškai, inovacinę veiklą traktuojant tik per 

inovatyvumą, novatoriškumą, kūrybiškumą, akcentuojant inovatyvių metodų diegimą, konkrečios 

inovacijos diegimą ir panaudojimą ir pan. Dėstytojo inovacinės veiklos samprata modeliuojama remiantis 

inovacinės veiklos apibūdinimu technologiniu ir socialiniu aspektu. Lumpkin, Dess (1996) inovacinę 

veiklą traktuoja kaip naujų idėjų generavimą, inovacijų kūrimą, modifikavimą sukuriant naujas paslaugas, 

metodus ar pan. Slahova, Savvina, Cacka, Volonte (2007) inovacinės veiklos sampratą praplečia ir 

akcentuoja naujų idėjų, produktų, paslaugų, metodų atnaujinimą, generavimą, perėmimą, pritaikymą, 

įsisavinimą, diegimą bei sklaidą. Jong, Hartong (2007), skirtingai nei anksčiau paminėti mokslininkai, 

inovacinės veiklos sampratą papildo veikimo būdais. Tai reiškia, kad inovacinė veikla gali būti 

suprantama ne tik kaip inovacijos idėjos generavimas, perėmimas, pritaikymas, įsisavinimas, diegimas bei 

sklaida, bet ir veikimo būdų terpė, t. y. kokiais būdais, kokiais metodais atliekama veikla. Janiūnaitė 

(2004) edukacinėje srityje analizuoja inovacinės veiklos fenomeną, ją sieja su pedagogo veikla bei 

traktuoja kaip tikslingą edukacinių inovacijų kūrimo ir / ar perėmimo, diegimo ir naudojimo įvairių 

subjektų lygmenyje procesą siekiant tobulinti ugdymo sistemas. Šiame koncepte pabrėžiamas inovacijos 

pobūdis ir akcentuojami kūrimo, perėmimo, diegimo, panaudojimo procesai gerinant ar tobulinant veiklą 

ar ugdymo sistemą. Larina (2006) akcentuoja pagrindines dėstytojo inovacinės veiklos kryptis, kuomet 

inovacijos gali atsispindėti ugdymo(si) turinyje, mokymo(si) procese taikant technologijas; naujus 

mokymo(s) metodus, formas ir būdus. Mioduser, Nachmias, Tubin, Forkosh-Baruch (2003) teigia, kad 

dėstytojo inovacinė veikla gali būti apibūdinta kaip platus inovatyvių veiklų, metodų ar priemonių 

asortimentas, kuris yra naujų mokomųjų dalykų, būdų, priemonių išraiška. Tsigilis, Grammatikopoulos, 

Koustelios (2007) dėstytojų inovacinę veiklą supranta kaip inovacijos diegimą arba gebėjimą rasti, priimti 

naujovę bei ją skleisti. Apibendrinant galima teigti, kad dėstytojo inovacinė veikla yra tikslingas, 

struktūruotas veikimas edukacinėje, mokslinėje, sklaidos, organizacinėje veiklose kuriant ir / ar perimant, 

diegiant įvairaus pobūdžio inovacijas. 

Melnikas, Jakubavičius, Strazdas (2000) akcentuoja, kad inovacinė veikla gali būti 2 tipų: 

reproduktyvioji ir produktyvioji. Produktyviosios veiklos pagrindiniu elementu yra laikoma kūryba, kuri 

ir inspiruoja inovacinę veiklą; reproduktyvioji veikla taipogi įtakoja inovacinę veiklą, tačiau yra susijusi 

ne su kūrybos procesu, o su tąsa, kuri remiasi pritaikymu, perėmimu. Dėstytojo inovacinė veikla gali būti 

reproduktyvioji, kai dėstytojo diegiamos inovacijos apima sukurtų inovacijų pritaikymą ir panaudojimą 

mokymo(si), studijų procese, t. y. nesiekiama sukurti naujos veiklos kokybės, dėstytojas dirba 

paįvairindamas ir patobulindamas savo veiklą. Tuo tarpu dėstytojo produktyvioji veikla – tai kai dėstytojo 

diegiama inovacija yra visiškai naujas produktas, neturintis analogų, diegiamas realizuojant modulį. 

Dėstytojo produktyvioji veikla apima tokią veiklą, kuri yra susijusi su naujos kokybės kūrimu, pvz., 

dėstytojo perėjimas dirbti į naują mokymosi paradigmą (iš mokymo į mokymosi paradigmą). 

Produktyviosios veiklos pagrindas yra visiškai naujos kokybės siekis bei kūrybinis procesas, tačiau 

akcentuotina, kad reproduktyviojoje veikloje, modifikuojant ar adaptuojant tam tikrus elementus, gali 

pasireikšti dėstytojo kūryba. 

Remiantis Lepaitės (2001) išskirtais veiklos lygiais, galima modeliuoti dėstytojo inovacinę veiklą. 

Ji gali būti kelių lygių: 1) elementarioji veikla, kuri suprantama kaip tam tikrų darbo funkcijų atlikimas; 

2) darbo turinio tobulinimas; 3) vidinių ir išorinių darbo sąlygų keitimas (darbo objektas, darbo būdai, 

priemonės, aplinka); 4) naujo darbo kūrimas; 5) kvalifikacijos pritaikymas naujai veiklos situacijai. 

Dėstytojo inovacinė veikla gali pasireikšti kaip elementarioji veikla, kai dėstytojas, atlikdamas savo 

esmines veiklas, pvz., skaitydamas paskaitas studentams, gali taikyti inovatyvius mokymosi metodus, 

skatinančius studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą. Antrame veiklos lygyje gali pasireikšti dėstytojo 

inovacinė veikla, kuri susijusi su veiklos turinio tobulinimu, kai dėstytojo tikslas yra nuolatinis 

tobulinimas atsižvelgiant į tam tikrus veiksnius (pvz., studentų poreikius), kasmetinis modulio 

tobulinimas įvedant modulio turinyje naujas temas, diegiant naujus mokymo ir mokymosi metodus, 

pateikiant savarankiško darbo užduotis, atnaujinant ir tobulinant modulio ugdymo(si) turinį. Trečiasis 

veiklos lygis – tai vidinių ir išorinių darbo sąlygų keitimas, kai dėstytojo veikla gali būti vykdoma kitaip, 

pvz., darbas komandoje. Ketvirtasis dėstytojų inovacinės veiklos lygis yra susijęs su naujo darbo kūrimu. 
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Tai gali būti siejama su naujų įstaigų kūrimu, naujomis saviraiškos formomis, pvz., organizuojant 

seminarus. Penktasis veiklos lygis yra susijęs su kvalifikacijos pritaikymu naujoje veiklos situacijoje. 

Šiame veiklos lygmenyje dėstytojo inovacinė veikla gali pasireikšti dėstytojui pradedant realizuoti įgytas 

kompetencijas kitokio pobūdžio organizacijoje, pvz., parengiant mokymo programą verslininkams, savo 

kompetenciją pritaikant jų poreikiams ir perteikiant jiems žinias. Taigi dėstytojo inovacinės veiklos lygiai 

yra orientuoti į skirtingus tikslus, kurie suponuoja veiklos rezultatus. 

Šiuos dėstytojo inovacinės veiklos lygius galima modeliuoti juos susiejant su produktyviąją ir 

reproduktyviąją veikla. Pirmasis veiklos lygis, kai darbas atliekamas pagal tam tikrą modulį nėra 

priskiriamas nei reproduktyviajai, nei produktyviajai veiklai. Antrasis universiteto dėstytojų inovacinės 

veiklos lygis yra orientuotas į atliekamos veiklos tobulinimą, kuris siejamas su reproduktyviąja veikla, 

nes dėstytojo veikloje patobulinami tik kai kurie elementai, tačiau dėstytojas nesiekia naujos veiklos 

kokybės. Trečiasis veiklos lygis yra orientuotas į vidinių ir išorinių sąlygų tobulinimą. Ši dėstytojo veikla 

gali būti priskiriama ir reproduktyviajai, ir produktyviajai veiklai, priklausomai nuo dėstytojo veikloje 

diegiamų inovacijų, jei vyksta veiklos tobulinimas, tačiau nesiekiama visiškai naujos kokybės. Tokiu 

atveju veikla reproduktyvi, jei dėstytojas orientuojasi į visiškai naujos kokybės sukūrimą, tada jo veikla 

yra produktyvi. Ketvirtasis ir penktasis dėstytojo inovacinės veiklos lygis dėstytojo veiklą ne tik 

patobulina, bet iš esmės veikla yra pakeičiama sukuriant naujus produktus ir orientuota į naujos kokybės 

sukūrimą, todėl šie veiklos lygiai yra priskiriami prie produktyvios dėstytojo veiklos. 

Apibendrintai galima teigti, kad universiteto dėstytojo inovacinė veikla yra tikslingas, struktūruotas 

veikimas, edukacinėje, mokslinėje, sklaidos, organizacinėje veiklose kuriant ir / ar perimant, diegiant 

inovatyvius veikimo būdus ir priemones, metodus, formas. Dėstytojo praktikoje inovacinė veikla gali 

vykti įvairiuose veiklos lygiuose. Dėstytojas, atlikdamas tam tikras elementarias darbo funkcijas, 

elementariojoje veikloje diegia inovacijas, taip pat dėstytojo inovacinė veikla gali būti susijusi su darbo 

turinio naujinimu, darbo metodų, formų, būdų, mokymosi aplinkos kaita. Dėstytojo inovacinė veikla gali 

būti dviejų tipų: produktyvioji, siejama su kūrybos procesu naudojant naujai sukurtus metodus, būdus, 

priemones ir siekiant naujos darbo kokybės, ir reproduktyvioji, kai naudojamos jau sukurtos inovacijos 

jas pritaikant ir diegiant savo veikloje.  

 

Kooperuotų studijų metodas  

Kooperuotos studijos – tai lanksti ir mobili studijų sistema, apimanti konkrečias paskaitas, 

seminarus auditorijoje ir tikslinį darbą viešojoje įstaigoje, nevyriausybinėje organizacijoje, įmonėje ir t. t. 

Kooperuotos studijos – neįprasta studijų praktika, kai tinkamai sukurtos užduotys padeda studentui 

pasitikrinti dalykines, bendrąsias kompetencijas, asmenines nuostatas. Kooperuotos studijos (Mažeikis, 

2007), kaip metodas, padeda susieti mokymąsi auditorijoje ir praktinį darbą vietos įmonėse, 

nevyriausybinėse organizacijose, viešosiose įstaigose ir kt. Kuomet taikomas kooperuotų studijų metodas, 

studentai ne tik klauso paskaitų auditorijose, bet ir atlieka praktines užduotis skirtingose organizacijose. 

Metodas tinka siekiant bendradarbiavimo tarp aukštojo mokslo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, 

įmonių bendruomenių, savivaldybių ir pan. 

Vykdant projektą KOOPERIA Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto viešojo 

administravimo ir verslo administravimo studijų programose, Socialinės gerovės ir negalės studijų 

fakulteto specialiosios pedagogikos bei socialinės pedagogikos ir psichologijos studijų programose ir 

Humanitarinio fakulteto filosofijos ir visuomenės mokslų studijų programoje ir siekiant išbandyti 

kooperuotų studijų metodą buvo iš viso pertvarkyti 23 skirtingų dalykų moduliai. Taikant kooperuotų 

studijų metodą buvo atsisakyta dalies tradicinių mokymo elementų: nuoseklaus teorijos išdėstymo, darbo 

tik auditorijoje, individualaus atsiskaitymo už atliktas praktines užduotis, tik dalykinių žinių vertinimo. 

Taip sumažinus dėstytojo, kaip svarbiausio proceso dalyvio, vaidmenį, studentams buvo sudarytos 

sąlygos savarankiškai veikti sprendžiant pasirinktą problemą organizacijose, ieškoti trūkstamų dalykinių 

žinių jai pagrįsti, dirbti grupėse, konsultuotis, stebėti ir vertinti mokymosi pažangą, t. y. būti savivaldžiais 

besimokančiaisiais (Liukinevičienė, 2008, Valuckienė, Tubutienė, 2008).  

Kooperuotos studijos orientuotos į studijų rezultatą, jos reikalauja sutelkto komandinio (dėstytojas 

– studentas – priimančios institucijos žmonės – kooperuotų studijų administratorius) ir kartu 

individualaus studentų bei dėstytojo darbo, išankstinio veiklų plano ir koordinavimo. Dėstytojas, 

nusprendęs dirbti pagal kooperuotų studijų metodą, turi:  

1. Susirasti nuo 6 iki 10 tinkamų organizacijų ir su jomis susitarti dėl studentų darbo.  

2. Parengti užduočių paketus, atitinkančius studijų dalyką. 

3. Parengti medžiagą, atitinkančią kooperuotų studijų esmę. 

4. Būti pasirengęs kasdien konsultuoti studentus iškilus problemoms atliekant studijų dalyko 
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užduotis organizacijoje. 

5. Kontaktuoti su priimančiomis organizacijomis.  

6. Atsižvelgiant į pirmines studentų ataskaitas (tyrimus, dienoraščius ir kt.) rengti tarpinius 

seminarus, baigiamąsias paskaitas, analizuoti studentų atliktus tyrimus ir kt.  

 
Tyrimo metodika 

Universiteto dėstytojo inovacinės veiklos raiškos ir jos lygių diegiant kooperuotų studijų metodą 

empirinio tyrimo logika grindžiama kokybiniu tyrimu, teikiančiu aprašomojo pobūdžio išvadas apie 

tyrimo objekto – universiteto dėstytojo inovacinę veiklą diegiant kooperuotų studijų metodą. Siekiant 

išanalizuoti dėstytojo inovacinės veiklos raišką ir jos lygius diegiant kooperuotų studijų metodą 

pasirinktas pusiau struktūrizuotas interviu. Tyrimui atlikti buvo parengtas tyrimo instrumentas, kurio 

klausimai orientuoti į studijų programos tobulinimą ir apėmė modulių ugdymo(si) turinį, mokymo ir 

mokymosi metodus, vertinimo sistemą, studentų savarankiško darbo kaitą diegiant kooperuotų studijų 

metodą. Interviu klausimais buvo siekiama išsiaiškinti, kaip dėstytojai tobulino studijų programą 

taikydami atskirus modulius, diegdami įvairaus pobūdžio inovacijas. Tyrimas vyko Šiaulių universitete 

2011 metais. Interviu duomenys apdoroti taikant turinio (content) analizės metodą.  

Siekiant surinkti reikalingus duomenis apie dėstytojų inovacinę veiklą ir lygius diegiant kooperuotų 

studijų metodą taikytas netikimybinis tikslinis tiriamųjų grupės formavimas, kai atrenkami asmenys, 

kurie, tyrėjo manymu, yra tipiškiausi tiriamojo požymio atžvilgiu ir pakankamai informatyvūs tokio 

tyrimo atžvilgiu, t. y. dėstytojai, siūlantys modulius pagal kooperuotų studijų metodą, taip pat asmenys, 

inicijavę kooperuotų studijų metodo diegimą. Dėstytojų, dirbančių pagal kooperuotų studijų metodą, imtį 

sudarė 11 informantų, iš kurių 1 vyras. Kooperuotų studijų metodą inicijavusių asmenų imtį sudarė 2 (iš 

3).  

Dėstytojų inovacinė veikla diegiant kooperuotų studijų metodą studijų procese: tyrimo 

rezultatai 

Šioje straipsnio dalyje pristatomi dėstytojų, taikančių kooperuotų studijų metodą, ir kooperuotų 

studijų metodą inicijavusių asmenų interviu rezultatai. Dėstytojo inovacinė veikla analizuojama įvertinant 

realizuojamų modulių sudedamąsias dalis: modulio ugdymo(si) turinį, mokymo ir mokymosi metodus bei 

vertinimo sistemą. 

Modulio ugdymo turinio realizavimo aspektai. Tyrimas atskleidė, kad modulio turinyje išryškintas 

modulio teorinių žinių pritaikomumas praktikoje. Paaiškėjo, kad studijų programų turinys perteikiamas 

analizuojant realius pavyzdžius, konkretaus modulio teorinės žinios pritaikomos sprendžiant realias 

problemas:  

<...> atsirado praktinis modulio pritaikomumas, dėstydama akcentuoju šiek tiek praktiškesnius 

dalykus...; <...> išryškėja žinių svarba realioje praktikoje...; <...> pamatė, kaip žinios gali būti 

realizuotos praktikoje...  

Kooperuotų studijų metodas apjungė atskiruose moduliuose įgytas žinias į vieną visumą, 

akcentuojamas modulio ugdymo turinio tarpdiscipliškumas:  

Atlikdami tyrimą jungė tarpdiscipliškumą, jungi dalyko žinias, nes turi žinoti turinį, jungi 

socialinių tyrimų metodologijos žinias... 

Interviu atskleidė probleminio mokymosi sąsajas su modulių teorinėmis žiniomis, modulio 

dalykinės žinios realizuojamos per probleminį mokymą(si): 

Tik tada, kai yra probleminio mokymosi elementas, kai problema yra susiejama su kurso turiniu, 

tada metodas yra realizuojamas...  

Šie faktai rodo, kad kooperuotų studijų metodo įdiegimas leido dėstytojams koreguoti modulių 

ugdymo(si) turinį, atskirti teorinius ir praktinius modulių dalykus, kurie glaudžiai buvo susiję. Taip 

dėstytojas siedamas temas su praktinėmis užduotimis, integruodamas kitų modulių temas gali inovuoti 

modulių turinį ir jo perteikimą, nes modulių turinys išsiplėtė.  

Mokymo ir mokymosi metodai ir formos. Pradėjus dėstyti taikant kooperuotų studijų metodą, 

dėstytojams naujovė buvo ne tik pats metodas, bet ir nuotolinių studijų aplinka – Moodle. Moodle sistema 

buvo vienas iš darbo su studentais įrankių, joje talpinama ne tik modulio teorinė medžiaga, bet ir 

konsultuojama(si), sprendžiamos įvairios problemos:  

Moodle buvo reikalinga, nes studentai savarankiškai dirbo, jiems reikėjo teorinės medžiagos. 

Todėl buvo parengtas elektroninis medžiagos konspektas, studentas, išėjęs į įmonę, turėjo 
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paramą ne tik iš dėstytojų per konsultacijas...; „<...> buvo ištisinis darbas online su 

studentais, tai buvo konsultacinis režimas Moodle... 

Filloque (2008) ypatingai pabrėžia nuotolinių studijų svarbą keičiant studijų formą, kai 

studijuojama pasitelkiant IKT priemones. Nuotolinių studijų formos pasirinkimas taip pat gali būti viena 

iš prielaidų dėstytojų inovacinei veiklai. Tokią dėstytojų veiklą galima priskirti antrajam inovacinės 

veiklos lygiui, nes dėstytojas tobulina savo veiklos turinį.  

Kooperuotų studijų metodas labai suaktyvino ir grupinio darbo metodus. Studentų savarankiškas 

darbas buvo orientuotas į darbą grupėse, komandose, akcentuojamas bendradarbiavimas ne tik grupelėse, 

bet ir organizacijose:  

<...> komandinis darbas, galų gale jie darė užduotis grupėse ir ėjo į organizacijas, 

kooperavosi, bendradarbiavo su organizacijos atstovais, tarpusavyje...  

Interviu rezultatai išryškino ir mokymosi bendruomenėje metodą, studentai savo užduotis 

realizuodavo organizacijoje, t. y. bendruomenėje. Toks metodo naudojimas buvo iššūkis ne tik 

studentams, bet ir dėstytojams, nes diegiant kooperuotų studijų metodą studentų pagrindinė veikla ir 

mokymasis vyksta organizacijose. Mokymosi bendruomenėje metodas yra inovacija ne tik studentams, 

bet ir dėstytojams, nes studijos perkeliamos į organizaciją, bendruomenę, kuriose vyksta mokymasis:  

Jeigu anksčiau tai buvo taikomoji paskaita, darbas grupėse, individualios praktinės užduotys, 

šiuo atveju kooperuotos studijos iš esmės keitėsi, nes paskaitų ciklas tik vieną mėnesį, po to jie 

buvo paskirstyti grupelėmis ir išėjo į organizacijas, tada jau buvo darbas grupėse 

intensyvesnis...  

Vienas iš labiausiai akcentuojamų metodų, kuris buvo ypatingai aktyvus studentų veiklose, – tai 

probleminio mokymosi metodas:  

Kooperuotos studijos yra kelių metodų rinkinys, tai probleminio mokymosi metodas, kai 

studentas, išėjęs į organizaciją, turi suprasti problemą, kuri yra artima jo kursui, turi tą 

problemą suderinti su dėstytoju ir tada tą problemą išspręsti, pritaikęs kuo daugiau teorinių 

žinių...  

Akcentuotina ir tai, kad kartu su probleminiu mokymusi buvo pradėti naudoti ir nauji mokymo ir 

mokymosi metodai: patirtinis bei refleksyvusis. Įdiegus kooperuotų studijų metodą ypač išsiskyrė 

patirtinis mokymasis konkrečioje organizacijoje, veikiant bendruomenėje. Kita vertus, kartu su patirtiniu 

mokymusi įsivyravo reflektyvusis mokymasis, kuris, kaip teigia informantai, yra kompleksinis ir sudaro 

visumą. Informantai akcentavo, kad pats kooperuotų studijų metodas reikalauja dienoraščių, reflektyviųjų 

žurnalų pildymo, todėl šie metodai buvo naujovės tiek studentams, tiek dėstytojams:  

<...> kertiniai dalykai, tai yra probleminis, patirtinis mokymasis bendruomenėje...; Patirtinis 

mokymasis, kuriame yra refleksija, t. y. visas Kolbo būtinas stadijų rinkinys. Dar buvo 

dienoraščiai, kuriuos jie pildė. Dienoraščiai pildomi ne tik kad būtų užtikrintas Kolbo 

patirtinis ciklas, bet dienoraščiai tapo studijų proceso organizavimo forma. Refleksyvusis 

mokymasis jau daugiau kaip patirtinio mokymosi išraiška...  

Pabrėžtina, kad kai kuriuose moduliuose reflektyviųjų žurnalų buvo atsisakyta, juos pakeitė 

žodinės grupinės refleksijos:  

Refleksijos dienoraštis yra labai geras, bet labai imlus laikui, ir studento laikui imlus, ir 

dėstytojo laikui imlus. Mes šitas refleksijas pakeitėme į žodines, grupines refleksijas, kai 

studentai vis tiek pasiruošia, pasirengia pokalbiui ir toliau kalba apie tai, ką jie sužinojo, kaip 

supranta vieną ar kitą teorinę sąvoką, medžiagą, dalinasi patirtimi, tyrimine patirtimi, kurią jie 

jau įgyja arba laiko patirtimi, ir apie tai mes kalbame grupėse...  

Projektinis metodas buvo naudojamas ir anksčiau, tačiau dirbant pagal kooperuotų studijų metodą 

išsiplėtė projektinio metodo turinys, projektas tapo ne imitacinis, bet realus:  

Projekto metodas pasipildė ir tapo tikru, būtent dėl to, kad tai iš tiesų vyksta praktikoje. Jie 

gavo tikras problemas, jie turėjo ieškoti tikrų fondų, jie turėjo rengti tikras paraiškas...; Realiai 

visada būdavo projektas, tik projekto turinys visada būdavo labai paprastas ir nerealus, jiems 

patiems reikėdavo susikurti, o dabar pasikeitė turinys, nes jie turėjo parengti tikrą problemos 

sprendimo būdą. Šiuo atveju idėja yra primetama, kuri kartais gali būti svetima...  

Apibendrinant galima teigti, kad kooperuotų studijų metodas dėstytojams leido įsisavinti ir realiau 

panaudoti kai kuriuos mokymo ir mokymosi metodus. Vienas iš pagrindinių privalomų ir naudojamų 
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mokymo(si) formų buvo Moodle sistemos naudojimas, kurios pritaikomumas pasitarnavo keliais 

aspektais. Pirma, tai buvo teorinės medžiagos, dokumentų talpykla. Antra, konsultacijų, diskusijų, forumų 

tinklas. Moodle dėstytojams, kurie anksčiau šios nuotolinės sistemos nenaudojo, buvo inovacija. Vadinasi, 

mokymo(si) metodai naudojant IKT sustiprėjo. Taip pat atsirado ir metodų kompleksiškumas, įsivyravo 

probleminis, patirtinis, reflektyvusis mokymasis, mokymasis bendruomenėje, projektinis metodas, kuris 

jau ne tik imituojamas, bet realiai atliekamas sukuriant realų projektą – produktą. Šie paminėti faktai 

leidžia manyti, kad dėstytojai naudojo naujus mokymo ir mokymosi metodus, kurių anksčiau nebuvo 

naudoję arba naudojo tik tam tikrus jų elementus. Naujų mokymo(si) metodų naudojimas realizuojant 

kooperuotų studijų metodą yra sietinas su dėstytojo inovacine veikla, nes diegiami nauji, inovatyvūs 

metodai yra inovacijos dėstytojams.  

Vertinimo sistema. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad, įdiegus kooperuotų studijų metodą, pakito 

studentų vertinimas, t. y. į vertinimo sistemą buvo įtraukti dienoraščiai:  

Vertinimo sistema pakito <...>...buvo vertinami dienoraščiai...; Nuo žinių vertinimo pereita 

prie platesnės vertinimo sampratos, t. y. vertinti ir studentų pastangas - kaip žmogus geba 

veikti... 

Tyrimo rezultatai patvirtina, kad buvo diegiama reflektyvumu pagrįsta vertinimo sistema, kuri 

papildyta konkrečiomis inovacijos – reflektyviaisiais žurnalais, kompetencijų vertinimu.  

Savarankiško darbo kaita dėstytojo inovacinės veiklos kontekste. Savarankiško darbo užduočių 

pritaikomumas išsiplėtė, studentai ne tik atlikdavo imitacines užduotis, bet jas realizuodavo konkrečioje 

organizacijoje, patenkindami jų poreikį bei modulio teorines žinias realizuodami praktikoje:  

Savarankiškas darbas labai išsiplėtė <...> yra galimybė daryti paskaitas ir susitikimus jų 

tyrimo vietose...; Darbas buvo tikslingas, buvo tikslingesnė veikla nei iki šiol, metodų 

išbandymas, pasipraktikavimas...; Kiekvienas studentas turėjo paliesti tam tikrą aspektą 

bendruomenėje: vienas gilinosi į simboliką, kitas į bendruomeniškumą, trečias į lyčių 

santykius, ir būtent taikydami tuos metodus sudarė visumą to darbo... 

Dėstytojai studentų užduotis orientavo į tikslingą veiklą – realaus ir naudingo produkto sukūrimą. 

Atliekant praktines užduotis bendruomenėse formuojami studentų mokymosi įgūdžiai.  

Savarankiškas darbas nukreiptas į rezultato pateikimą organizacijai...; Rezultatas - sukurti 

naują paslaugų paketą. Užduotis yra derybų objektas. Jie turi patys, pateikdami naujas idėjas, 

kad užduotis būtų susijusi su  modulio tikslais ir ugdomomis kompetencijomis...; Rezultatas ir 

buvo kažkokių produktų sukūrimas, bendravimas su organizacijos nariais, buvo keletas 

užduočių, visos užduotys buvo susijusios su analize, koncepcijų išgryninimu, ta prasme, kad jie, 

atėję į tą organizaciją, turėjo pereiti tam tikrus etapus, kad galėtų pabaigti galutinį produktą, 

savo sukurtą, daug indėlio įdėtą programą...  

Savarankiško darbo užduočių, orientuotų į mokymąsi bendruomenėje, organizacijoje, atnaujinimas 

skatina dėstytojo inovacinę veiklą, savarankiško darbo sąvokos išplėtimas, praktiškumas, pritaikymas 

organizacijos poreikiams reikalauja naujų, inovatyvių dėstytojo idėjų. Apibendrinant galima teigti, kad 

kooperuotų studijų metodo diegimas sudarė sąlygas dėstytojams inovuoti. Šiuo atveju kooperuotų studijų 

metodo diegimas studijų procese gali būti siejamas su dėstytojo produktyviąja veikla, kuri mokslinėje 

literatūroje yra apibrėžiama kaip naujų tikslų ir naujų priemonių kūrimas arba žinomų tikslų siekimas 

naujomis priemonėmis (Besanko, Dranove, Shanley, 1996), nes orientuojamasi į mokymosi paradigmą, 

skatinamas studentų savarankiškas mokymąsis. Dėstytojai diegiamas inovacijas įvardija kaip tam tikrą 

papildymą naujomis temomis, turinio išplėtimą, orientuotą į praktinių problemų sprendimą 

organizacijose, užduočių kaitą, nuotolinės formos įvedimą, naujų mokymo(si) metodų diegimą, vertinimo 

sistemos papildymą inovatyviais būdais. Todėl galima teigti, kad dėstytojo inovacinė veikla yra 

reproduktyvioji, kuri mokslinėje literatūroje yra suprantama kaip anksčiau buvusios veiklos schemos, 

nukreiptos gauti jau žinomą rezultatą žinomomis priemonėmis (Besanko, Dranove, Shanley, 1996). Šiuo 

atveju dėstytojai savo veiklą papildo tam tikrais naujais elementais, t. y. naujais mokymo ir mokymosi 

metodais, būdais, formomis ir pan. Tokia dėstytojų veikla gali būti priskiriama antrajam inovacinės 

veiklos lygiui, kuriame dėstytojo inovacinė veikla yra susijusi su veiklos turinio tobulinimu (Lepaitė, 

2001). Šiuo atveju modulis tobulinamas įvedant modulio turinyje naujas temas, jas integruojant, siejant 

teorines modulio žinias su praktinėmis, diegiant naujus mokymo ir mokymosi metodus (probleminis, 

patirtinis, reflektyvusis mokymasis), pateikiant savarankiško darbo užduotis.  
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Išvados 

1. Teoriškai pagrindus dėstytojo inovacinę veiklą galima teigti, kad:  

1. universiteto dėstytojo inovacinė veikla – tikslingas, struktūruotas veikimas dėstytojo 

edukacinėje, mokslinėje, sklaidos, organizacinėje veiklose kuriant ir / ar perimant, diegiant inovatyvius 

veikimo būdus ir priemones, metodus, formas. Universiteto dėstytojo inovacinė veikla apima procesinę ir 

turininę dimensijas bei turi produktyvųjį bei reproduktyvųjį pradą.  

2. Tyrimo rezultatai atskleidė dėstytojo inovacinę veiklą ir jos lygius diegiant kooperuotų studijų 

metodą studijų procese: 

a) dėstytojų inovacinė veikla apėmė modulio ugdymo(si) turinio inovacijas: teorinių ir 

praktinių žinių integravimą, tarpdiscipliškumą, turinio perteikimą per veiklą ir praktinę realybę;  

b) realizuojami šie mokymo ir mokymosi metodai: probleminis, patirtinis, reflektyvusis 

mokymasis, mokymasis bendruomenėje, projektinis metodas; įvesta nauja studijų forma – Moodle 

sistema;  

c) vertinimo sistema papildyta inovacijomis – dienoraščiais, reflektyviais žurnalais bei 

kompetencijų ugdymo žurnalais;  

d) dėstytojo inovacinė veikla yra reproduktyvioji, nes ji papildoma tam tikrais naujais 

elementais, t. y. naujais mokymo ir mokymosi metodais, būdais, formomis ir pan.; tokia dėstytojų 

veikla priskiriama antrajam inovacinės veiklos lygiui, kuriame dėstytojo inovacinė veikla yra 

susijusi su veiklos turinio tobulinimu.  
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LEVELS OF UNIVERSITY TEACHERS’ INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE 

IMPLEMENTATION PROCESS OF THE METHOD OF COOPERATED STUDIES 
 

Summary 

 
The changing society raises new challenges for education in general and the modern higher education which 

is undergoing its period of transformations (Barnett, 1990, Ramsden, 2000, Longworth, 2000, Gudaitytė, 

Jucevičienė, 2000, Gudaitytė, 2001, Trigwell, 2001, Jucevičienė ir kt., 2010). Greater requirements are constantly 

being set for higher education: the processes of the massification of higher education institutions and the 

diversification of students are taking place, in the context of which, teaching quality and the quality of studies is 

required (Ramsden, 2000); nonetheless, changes in higher education are also related to the change of the educational 

paradigm. Therefore, the changing context actualizes the importance of a university teacher’s innovative activity. 

However, the scientific literature review (Mioduser, et al., 2003, Larina, 2006, Cumming, Owen, 2006, Tsigilis, 

Grammatikopoulos, Koustelios, 2007) indicates that insufficient attention is given to a university teacher’s 

innovative activity; nevertheless, changing activity influences the fact that a university teacher has to be innovative 

and implement innovations and new methods in his or her activity. It is also necessary to focus on the fact that 

university teachers’ innovative activity is evidenced in the actualization of a specific study module as well as the 

implementation of new teaching and learning methods, correction of a module content, evaluation system, 

organization of practical assignments, etc. 

Research object – the levels of university teachers’ innovative activities in the implementation process of the 

method of cooperated studies. 

Research aim – to reveal the levels of university teachers’ innovative activities in the implementation 

process of the method of cooperated studies. 

The following objectives are set in order to reach the aim of the research: 

1. To reveal the conception and levels of a university teacher’s innovative activity in the context of 

productive and reproductive activities.  

2. To identify the evidence of a university teacher’s innovative activity and its levels in the implementation 

process of the method of cooperated studies.  

Research methods: scientific literature review, interview, qualitative content analysis.  

The cooperated study is a flexible and mobile system of studies combining specific lectures and seminars in a 

lecture room and objective work in a public institution, non-governmental organization, company, etc. The 

cooperated studies is an innovation implemented by a university teacher in the process of studies, and the above 

mentioned elements of a university teacher’s activity when changing a traditional module by applying the method of 

cooperated studies may challenge a university teacher to engage in an innovative activity, since teaching a module 

based on the method of cooperated studies entails the change of elements of a pedagogical system.  

In order to analyze the evidence of a university teacher’s innovative activity and its levels in the 

implementation process of the method of cooperated studies a partially-structured interview has been chosen for the 

research. A research instrument has been prepared to carry out the research: the content of module teaching and 

learning, teaching and learning methods and an assessment system. The interview questions reflect the above 

mentioned structural components. 

Non-probability objective target group formation has been applied for the research sample, i. e., when a 

researcher selects individuals who in his or her opinion fit the best in regard to a researched aspect and informative 

enough in regard to the research – university teachers teaching modules based on the method of cooperated studies 

(11 university teachers) as well as individuals who initiated the implementation of the method of cooperated studies 

(2 individuals). 

The results of the research have displayed that university teachers’ innovative activity included the following 
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module teaching and learning innovations: the integration of theoretical and practical knowledge, interdisciplinarity 

and conveying the content through activities and practical reality. New teaching and learning methods are 

introduced: a problem-based method, experiential and reflective learning, learning in a society and a project method. 

A new form of studies – Moodle system has been initiated. The assessment system has been supplemented with 

innovations – diaries, reflective journals and competence development journals. A university teacher’s innovative 

activity is described as reproductive since it is supplemented with particular new elements, i. e., new teaching and 

learning methods, modes, forms, etc. This kind of university teachers’ activity is attributed to the second level of 

innovative activity where a university teacher’s innovative activity is related to the development of the activity 

content. 

The conception of a university teacher’s innovative activity is founded and the levels of innovative activity in 

the context of productive and reproductive activities are provided in the first part of the article. The second part of 

the article presents the methodology of the research. The results of the empirical research which revealed the 

evidence and levels of a university teacher’s innovative activity in the implementation process of the method of 

cooperated studies are presented in the third part of the article.  

Key words: innovations, innovative activity of a university teacher, levels of a university teacher‘s 

innovative activity, method of cooperated studies. 
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AUKŠTOJO MOKSLO IR DARBO RINKOS SĄVEIKA: EDUKOLOGIJOS 

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ ATVEJIS 
 

Simona Pilkienė, Laima Sajienė 
Vytauto Didžiojo universitetas 

 

 
Anotacija. Sparčios globalizacijos sąlygomis atsiveria ne tik didelės galimybės, bet ir neišvengiamas 

poreikis aukštojo išsilavinimo plėtrai ir kaitai. Pagrindinis veiksnys, skatinantis universitetinių studijų kaitą, – žinių 

visuomenės fenomenas, kuris yra didelis visos žmonijos pasiekimas ir turtas, įtakojantis pažangių komunikacijos ir 

technologinių paslaugų vystymąsi, darbo jėgos mobilumą, rinkos ekonomiką, mokymosi visą gyvenimą poreikį ir kt. 

Šiame kontekste universitetinių studijų ir darbo rinkos sąveika tampa neišvengiama, tačiau pastaroji, kaip ir 

kiekvienas procesas, suprantamas labai įvairiai, šiandien kelia nemažai problemų ir netgi provokuoja konfliktus. 

Straipsnyje, remiantis mokslinėmis teorijomis ir teisiniais dokumentais, analizuojami universitetinių studijų ir darbo 

rinkos santykiai istorinės aukštojo mokslo kaitos bei rinkos visuomenės sąlygojamų iššūkių kontekstuose, 

atskleidžiamas dviprasmiškas požiūris į aukštojo mokslo misiją. Svarstoma, kaip ir kodėl tarp darbo rinkos ir 

universitetinių edukologijos magistrantūros studijų turėtų rastis sąveika.  

Pagrindiniai žodžiai: aukštasis mokslas, darbo rinka, edukologija, magistrantūros studijų programa. 

 

Įvadas 

Universitetų misijos klausimas dabartinėmis globalizacijos sąlygomis tampa vis aktualesnis. Kokia 

pagrindinė universitetinių studijų paskirtis: žmogaus pasirengimas konkrečiai profesinei veiklai ar asmens 

visapusiškas išsilavinimas? O gal svarbu atrasti būdą, kaip šiuos abu tikslus įgyvendinti? 

W. Von Humbolto (1767–1835) suformuluotiems pagrindiniams aukštojo mokslo principams, 

tokiems kaip akademinė laisvė, institucinė autonomija, demokratiškumas, mokslo ir studijų vienovė, 

dėstytojų ir studentų santykių lygiavertiškumas, atvirumas, kritinio mąstymo ugdymas šiandieninėje 

visuomenėje, priešpastatomi dabartinį aukštąjį mokslą charakterizuojantys bruožai, kurių esmė – masinis 

aukštasis išsilavinimas, turintis tenkinti naujų žinių, reikalingų darbo rinkos plėtrai, kūrimo poreikius 

(Tinfavičienė, 2008, Jucevičienė, 2001). 

Pastaraisiais dešimtmečiais tiek Lietuvoje (Lamanauskas, Augienė, Makarskaitė-Petkevičienė, 

2012, Pileičikienė, 2011 ir kt.), tiek užsienio šalyse (Hernandez-Mach, Martini Del Peso, Leguy, 2009, 

Andrews, Higson, 2008, Berggren, 2010 ir kt.) vyksta intensyvios mokslinės diskusijos dėl universitetų 

absolventų pasirengimo darbo rinkai.  

Universitetinių studijų santykis su darbo rinka dažniausiai tyrinėjamas šiais aspektais: 

 socialinių dalininkų įtraukimas ir aktyvus dalyvavimas studijų organizavimo procesuose; 

 absolventų įsidarbinimas kiekybiniais matais; 

 absolventų pasirengimas įsidarbinti, konkuruoti darbo rinkoje, t. y. bendrųjų gebėjimų 

išsiugdymo lygis; 

 absolventų praktinis pasirengimas atlikti profesinės veiklos užduotis. 

Šiandienos visuomenės pokyčių kontekste universitetinės antros pakopos (magistrantūros) studijos 

yra atsidūrusios tokioje mokslo ir darbo rinkos terpėje, kuomet nesutariama, koks jų vaidmuo 

visuomenėje: rengti mokslininkus ar aukštos kvalifikacijos specialistus darbo rinkai. Pagrįstai keliamas 

klausimas: koks turėtų būti universitetinių studijų ir darbo rinkos santykis dabartinėje visuomenėje? Tuo 

tarpu edukologijos magistrantūros studijos dėl jų paskirties visuomenėje šiuo metu dar didesnėje diskusijų 

ir netgi konfliktų terpėje. Šiame straipsnyje keliama pagrindinė problema – edukologijos magistrantūros 

studijų ir darbo rinkos poreikių suderinamumas. Kokia edukologijos magistrantūros studijų paskirtis 

visuomenėje ir koks edukologijos magistro laipsnį turinčių absolventų vaidmuo darbo rinkoje?  

Straipsnio tikslas – apibrėžti edukologijos magistrantūros studijų programų turinio atitikimo darbo 

rinkos poreikiams veiksnius. 

Tyrimo objektas – aukštojo mokslo ir darbo rinkos sąveika. 

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir dokumentų turinio (content) analizė. 

 

Asmenybės ugdymo ir rengimosi profesijai sąveika aukštojo mokslo istorinėje raidoje 

Universiteto idėja gimė antikos laikotarpiu, ir pagrindinis šios socialinės institucijos tikslas buvo 

kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymas. Daugelis autorių (Barnett, 1994, Scott, 1996, Šveikauskas, 2000, 

Gudaitytė, 2002, Samalavičius, 2003, Tinfavičienė, 2007 ir kt.) teigia, kad tokia mokymosi forma siejama 

su Platono akademijoje vykusiais dialogais, kurių metu kritikuojamos turimos žinios siekiant praplėsti 
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žinojimo ribas. Nors, pasak R. Barnett (1994), universitetas daug ką perėmė iš antikos filosofinių 

akademijų, tačiau kaip institucija susiformavo ir iškilo tik viduramžiais. Viduramžiais, atsiradus 

pirmiesiems universitetams, siejamiems su prisiekusių studentų ir dėstytojų bendruomenėmis, 

susikūrusiomis pagal gildijų sistemą (Baldin, 1996, Tinfavičienė, 2007), jų vaidmuo visuomenėje kito – 

dominavo žinių perteikimas ir jų įsiminimas. Tyrinėjimus ribojo krikščioniškos religijos doktrinos, tačiau 

vėliau, pripažinus empirinio tyrimo svarbą, mokslas nuo religijos atsiskyrė.  

Viduramžiais susiklosčiusi universiteto, kaip institucijos, forma išsilaikė nepakitusi iki naujųjų 

laikų, kai ėmė keistis mokslo ir lavinimo tikslas, kuomet moksliniai tyrinėjimai, susiję su industrijos ir 

technologijų plėtra, išstūmė grynąjį žinojimą ir nesuinteresuotos tiesos paieškas (Samalavičius, 2003). 

Pirmosios kritikos universitetai sulaukė jau XVII amžiuje už uždarumą ir atsiribojimą nuo visuomenės 

poreikių. Tačiau dar iki XIX a. pr. universitetai veikė kaip lavinimo institucijos, kurioms nerūpėjo nei 

mokslinės revoliucijos, nei technologinė pažanga. Švietimo epochoje (XVIII a.) pagrindinis universitetų 

tikslas buvo suteikti studentams bendrąjį išsilavinimą, kad jie lengviau pritaptų civilizuotoje visuomenėje 

(Samalavičius, 2003). Tačiau keičiantis visuomenei būtinai reikėjo iš esmės peržiūrėti universiteto 

paskirtį, tikslus ir uždavinius. 

Schimank, Winnes (2000) išskiria tris iki XX a. pb. vyravusius aukštojo mokslo modelius: iki 

Humboldto koncepcijos Prancūzijoje, Ispanijoje, Airijoje vyravo prancūziškasis modelis, kuriam būdinga 

elitiškumo dvasia ir centralizuotas institucijos valdymas; Humboldto arba vokiškame modelyje, vyravusio 

Vokietijoje, Italijoje, pagrindinis komponentas yra tyrimai, įtraukiantys studentus į aukštąjį mokslą; po 

Humboldto Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Olandijoje plėtojamas anglosaksų modelis, 

akcentuojantis studentų mokėjimų ugdymą (Pileičikienė, 2011).  

Pirmuosius pokyčius Europos aukštojo mokslo sistemoje iniciavo Vokietija. XIX a. pr. pagal 

Vilhelmo von Humboldto (Samalavičius, 2003) idėjas įsteigtas naujo modelio universitetas Vokietijoje 

suformavo naują aukštojo mokslo koncepciją (Tinfavičienė, 2007) – universitete pamėginta sujungti 

tyrinėjimus ir mokslą (Jucevičienė, 2005) akcentuojant, kad pagrindinė universitetų veikla yra tyrimai. 

Taip pat buvo deklaruojamos studentų ir dėstytojų laisvės (Edwards, 2004), kuomet studentams buvo 

suteikiama laisvė rinktis studijų programą, o dėstytojams – laisvė dalyvauti tyrimuose: „dėstytojai ten yra 

ne dėl studentų, bet dėstytojai ir studentai ten yra dėl tyrimų“ (Elton, 2008, p. 225, Ash, 2006, p. 246 iš 

Humboldt, 1809/1990, p. 247). Tokiu būdu moksliniai tyrimai ne tik tapo pagrindiniu universitetinio 

lavinimo uždaviniu, bet į juos buvo įtraukiami studentai, kuriuos mokyta tyrinėti, formuoti ir 

transformuoti žinias taip, kad jos aplenktų praktikoje vykstančias permainas (Kraujutytė, 2002). Tačiau 

būtina pažymėti, kad, nors gerokai padidėjus žinių kiekiui, ryškėjo specializacijos tendencijos, 

akademinis mokymas pagal šią koncepciją pirmiausia buvo griežtai mokslinis, tai nebuvo rengimas 

profesinei praktikai (Samalavičius, 2003), bet ugdomas požiūris į studijavimą, psichinė nuostata ir įgūdis 

mąstyti (Ash, 2006). 

Kaip prieštarą vykstantiems aukštojo mokslo sampratos pokyčiams XIX a. vid. J. H. Newman 

iškėlė visiškai priešingą to meto visuomenės poreikiams aukštojo mokslo koncepciją, pagrįstą 

įvairiapusišku išsilavinimu – universitetinis lavinimas turi remtis ne specializuoto, bet visuotinio žinojimo 

įsisąmoninimu. Universitetinis išsilavinimas, anot Newman (1964), yra nesuderinamas su rengimu 

konkrečiai profesijos praktikai. Jis apibūdino anglosaksų – Oksfordo modelį, kuriame akcentavo 

universalių žinių paieškos svarbą ir jų indėlį į visuomeninį gyvenimą bei studento ir dėstytojo bendravimo 

reikšmę studijuojant (Deem, 2006). Newman idėja buvo per daug drąsus pareiškimas to meto visuomenei, 

nors iki šiol jo koncepcija vis dar iškeliama, ypač kai kalbama jau ne apie XIX a., bet XXI a. universiteto 

idėją. Jo suformuota koncepcija buvo kaip atsakas ar protestas į industrinės visuomenės keliamus 

lūkesčius aukštajam mokslui, todėl, savaime suprantama, ji buvo nepriimtina, tačiau, jei kalbame apie 

pačios idėjos turinį, jis skatina iš naujo susimąstyti apie universiteto paskirtį visuomenėje. Pagal jo 

koncepciją svarbiausia ir esminė universiteto paskirtis – suteikti platų liberalų išsilavinimą, o galutinis 

tokio lavinimo tikslas buvo ne praktinis žinių pritaikymas, bet pati žinija, turinti savaiminę vertę. Šis 

pagrindinis koncepcijos elementas ir kelią didžiausią prieštarą diskusijoms. Viena vertus, kas gali paneigti 

visapusiško išsilavinimo naudą nuolat besikeičiančioje žinių visuomenėje, kita vertus, diskusijų kelia 

žinių aprėptis ir jų vien tik perteikimo funkcija. Tačiau nepalikdamas vietos laisvoms interpretacijos jis 

sukonkretina savo tezę ir nurodo, kad žinojimas ir integralumas nereiškia, kad studijos aukštojoje 

mokykloje turėtų apimti visų įmanomų mokslo disciplinų spektrą ir teikti neaprėpiamą žinių pasiūlą 

(Samalavičius, 2003). Kita vertus, jis nesupriešina aukštojo mokslo su profesiniu rengimu, bet sukuria 

prielaidas tokiai sąveikai atsirasti: “...mes priešpriešiname liberalųjį lavinimą su komerciniu ar profesiniu; 

nors niekas negali paneigti, kad komercija ar profesija sukuria sferą, kurioje gali reikštis aukščiausios ir 

įvairiausios proto galios“ (Newman, 1964, p. 81).  
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Nors Newman koncepcijoje universitetinis išsilavinimas nesuderinamas su rengimu konkrečiai 

profesijos praktikai, ko reikalavo to meto visuomenė, tačiau jis nuo visuomenės nenusigręžė, kaip tik 

akcentavo universalių žinių paieškos svarbą ir jų indėlį į visuomeninį gyvenimą (Deem, 2006). 

Nediskutuotinas ir, rodos, savaime suprantamas dalykas, kad aukštojo mokslo modelis turėtų 

atliepti to meto realijas, tačiau istorinė raida rodo, kad ne visuomet buvo to laikomasi. Turint galvoje ir 

Newmano koncepciją, ir kitas vėlesnes aukštojo mokslo idėjas. Pavyzdžiui, T. Flexnerio (1923) aukštojo 

mokslo koncepcijoje teigiama, kad universitetas privalo formuoti tokią intelektualinę aplinką, kurioje 

galėtų būti geriausiai realizuojami konkrečios epochos tikslai, tačiau universitetas turi užimti tokią 

poziciją, kad nenutoldamas nuo konkrečių to meto problemų jis vis dėlto nesiimtų jam nebūdingos tų 

problemų sprendimo funkcijos, kuri priklauso kitoms institucijoms. Ši koncepcijos detalė yra labai svarbi 

ir XXI a. aukštojo mokslo modelio formavimui. Pagrindinis konfliktas ir diskusijų objektas – kaip atliepti 

to meto visuomenės lūkesčius, bet neprarasti pagrindinių, galima sakyti, prigimtinių aukštojo mokslo 

funkcijų. Į klausimą, kaip atskirti profesinį lavinimą, kuriame dalyvauja universitetas, nuo amato 

įvaldymo, nepriklausančio šios institucijos kompetencijai, Flexneris įvedė naują sąvoką – „mokslingoji 

profesija“ – kaip kriterijų, padėsiantį išspręsti šią dilemą. Mokslingąsias profesijas jis apibrėžė labai 

abstrakčiai: tai profesijos, kurios remiasi kultūrine tradicija ir jų perteikiama žinija turi tęstinumą 

(Samalavičius, 2003). 

Plėtodamas šią mintį, K. Jaspersas (1959) iš esmės pritarė šiems esminiams universiteto tikslams, 

išskirdamas profesinį lavinimą ir visapusišką bendrąjį ugdymą bei mokslinių tyrimų vykdymą 

(Samalavičius, 2003). Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad profesinį lavinimą jis suvokė daug plačiau nei 

šiai sąvokai priskiriama elementari prasmė: „profesinis lavinimas privalo absolventui suteikti „mokslinį 

požiūrį“, kurį šis išsaugotų visą gyvenimą ir siektų „žinojimo vienovės“ (Samalavičius, 2003, p. 60). 

Kaip ir Flexneris, įvedęs „mokslingosios profesijos“ sąvoką, taip ir Jaspersas naudoja „intelektualinės 

profesijos“ sąvoką ir pažymi, kad profesija reikalauja kur kas daugiau nei specializuoti techniniai įgūdžiai 

ar mechaninė veikla. Tai akcentuoja ir R. Laužackas (2005): universitetinės studijos nėra tiesiogiai 

orientuotos į rengimą profesijai, nes sudėtingose intelektualinėse veiklose labai sunku tiksliai identifikuoti 

reikalingus gebėjimus, kita vertus, tai pačiai veiklai atlikti naudingas skirtingas išsilavinimas.  

Galima teigti, kad kone visi XX a. mokslininkai, inicijavę aukštojo mokslo naujas koncepcijas, 

profesinio rengimo sąvoką naudoja daug platesne prasme, t. y. suteikia jai aukštesnio lygmens turinį 

nemėgindami neigti visuomenės ir epochos diktuojamų reikalavimų profesinį rengimą įtraukti į vieną iš 

pagrindinių aukštojo mokslo funkcijų, tačiau suteikdami jam išskirtinį statusą, kaip ir mėgindami atskirti 

„mokslingąsias“, „intelektualias“ profesijas nuo tų, kurioms universitetas neturėtų rengti. 

 

Rengimosi profesijai sampratos kaita masinio aukštojo mokslo kontekste 

Dar daugiau diskusijų ir permainų auštajame moksle sukėlė XX a. 7-ajame dešimtmetyje paplitusi 

multiuniversiteto idėja, kai universitetai liovėsi buvę elitinėmis aukštojo mokslo įstaigomis ir atvėrė duris 

visų socialinių sluoksnių jaunimui bei valstybės remiamiems demobilizuotiems kariams. Tokius aukštojo 

mokslo sampratos pokyčius paskatino spartus technologijų vystymasis ir informacijos sklaida, žinių 

vaidmens gamybos ir paslaugų sektoriuje padidėjimas (Guile, 2001). Šiuo klausimu mokslo pasaulis 

pasidalino į dvi dalis: vieni mokslininkai įžvelgė tokios koncepcijos grėsmę universiteto prigimtinėms 

idėjoms (Kraujutaitytė, 2002, Samalavičius, 2003, Duderstadt, 2009, Clark, 2004, Deem, 2006, White, 

2007, Vrontis, et. al., 2007, Biggs, Tangs, 2007), kiti mokslininkai (Jucevičienė, Gudaitytė, 2000, 2010, 

Trow, 2000, 2005) šiuos pokyčius siūlė vertinti iš teigiamos pusės – tokios aukštojo mokslo koncepcijos 

pagrindinis tikslas iš esmės labai teigiamas, nes siekiama, kad sparčiai augtų visuomenės išsilavinimas ir 

kad kuo daugiau asmenų įgytų aukštąjį išsilavinimą.  

Būtina pažymėti, kad nėra aiškiai apibrėžtos masinio aukštojo mokslo sąvokos, dar daugiau, iki šiol 

vyrauja dvejopa sąvokos traktuotė, grindžiama dvejopo pobūdžio probleminėmis sritimis. Viena aukštojo 

mokslo sampratos dalis siejama su materialių visuomenės interesų tenkinimo galimybėmis (kuriasi 

aukštojo mokslo institucijos, efektyviai rengiančios siauro profilio specialistus, vyrauja taikomieji 

moksliniai tyrimai ir t. t.). Kitaip sakant, tradicinio arba konservatyvaus aukštojo mokslo atstovų teigimu, 

aukštasis mokslas tampa specializuotas, tenkinantis darbo rinkos poreikius, tačiau netenka savo esmės 

kalbant apie universitetų prigimtį ir jų paskirtį visuomenėje (Kraujutaitytė, 2002, Duderstadt, 2009, Clark, 

2004, Deem, 2006). Duderstandt (2009) akcentuoja didėjančio ulitarizmo, išreiškiamo žmogiškojo 

kapitalo poreikiu, keliamą grėsmę užgožti tradicinę aukštosios mokyklos socialinę ir kultūrinę misiją 

visuomenei ir civilizacijai. Kita vertus, masinis aukštasis mokslas siejamas su labai kilniu ir pozityviu 

tikslu – „išmokslinti“ visuomenę, t. y. kuo daugiau visuomenės narių suteikti aukštąjį išsilavinimą, arba, 

kaip teigia D. Gudaitytė, P. Jucevičienė (2000): „išlaisvinti kuo platesnių bei įvairesnių visuomenės 
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sluoksnių mąstymą iki intelektualinės emancipacijos“ (p. 113). Jucevičienė, Gudaitytė (2010) atkreipia 

dėmesį į pačios „masiškumo“ sampratos raidą ir kaitą, analizuodamos Donskio (1995), Howe (1992), 

Kavolio (1996) semantinę šios sampratos reikšmę istorinės raidos perspektyvoje, ir siūlo pereiti nuo 

neigiamą konotaciją turinčios sąvokos reikšmės prie naują visuomenės bei aukštojo mokslo kokybę 

nusakančios sąvokos.  

Tuo tarpu M. Trow (2005) pažymi, kad klaidinga liberalų ugdymą sieti tik su elitiniu aukštuoju 

mokslu, o profesinį tik su masiniu. Elitinio ir masinio aukštojo mokslo modeliai gali tarpusavyje 

persidengti. Masinio aukštojo mokslo tyrinėtojas nurodo, kad skirtingos aukštojo mokslo išsivystymo 

fazės įtakoja skirtingas aukštojo mokslo funkcijas visuomenėje. Be to, labai svarbu įvertinti rinkos, 

egzistuojančios žinių visuomenėje, pokyčius: „Jos negalima tapatinti su ta rinka, kuri egzistavo 

industrinėje visuomenėje. Siekdamas savo tikslų, taip pat tenkindamas rinkos poreikius aukštasis mokslas 

visuomenei turi teikti itin aukštos kokybės intelektualines paslaugas“ (Jucevičienė, Gudaitytė, 2010, p. 

151). Tai reiškia, kad universitetas įtakoja ir formuoja pačią rinką. Kita vertus, rinkos veikiamoje žinių 

visuomenėje kinta ir profesinio rengimo samprata. Profesiniam rengimui suteikiama plati fundamentali 

prasmė, reiškianti žmogaus nuolatinį rengimą nuolat besikeičiančiai darbo vietai technologine bei 

socialine prasmėmis (Jucevičienė, Gudaitytė ir kt., 2010).  

Europos aukštojo mokslo erdvėje pereinama nuo suvokimo, kad kvalifikacija skirta studento 

perėjimui į darbo rinką, prie požiūrio, kad kvalifikacija yra pagrindinis asmens mokymosi pasiekimus / 

kompetencijas patvirtinantis dokumentas, užtikrinantis profesinį judėjimą bet kokiame amžiuje. Todėl 

neapdairu manyti, kad masinis aukštasis mokslas „sunaikins“ prigimtines aukštojo mokslo funkcijas, 

užgoš jas profesinio rengimo tikslais. Visuomet reikia įvertinti visuomenę, kurioje aukštasis mokslas 

veikia, jos pokyčius ir išsivystymo lygį.  

 

Universitetinių studijų ir darbo rinkos sąveikos veiksniai 

Pagrindiniai veiksniai, skatinantys aukštojo mokslo kaitą: pažangios komunikacijos ir 

technologinių paslaugų vystymas, didėjantis tarptautinio darbo jėgos mobilumas, didysis rinkos 

ekonomikos šuolis ir prekybos liberalizavimas, akcentuojamas žinių visuomenėje, augantis privataus 

sektoriaus investavimas į aukštąjį mokslą ir mažėjantis valstybės palaikymas, didėjanti mokymosi visą 

gyvenimą svarba (Horta, 2009, King, 2010, Knight, 2006). Dabartiniu metu Europoje orientuojamasi į 

aukštojo mokslo, kaip paslaugos, organizavimą rinkos pagrindais. Daugelis Europos šalių, įskaitant ir 

Lietuvą, bando rasti tarpinius šios paslaugos teikimo sprendimo tarp valstybinio ir rinkos modelio 

variantus (Čiburienė, Guščinskienė, 2008). 

Europos komisijos komunikate (2011) nurodoma, kad aukštasis išsilavinimas didina asmens 

potencialą ir suteikia absolventams žinių ir svarbiausių universaliųjų gebėjimų, kurie padeda jiems užimti 

aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas. Tačiau studijų programos keičiamos per lėtai, kad 

atitiktų kintančias ekonomikos reikmes, jos neatspindi ir nepadeda tenkinti būsimų darbo vietų poreikių, o 

absolventams sunku rasti kokybišką jų studijų srities darbo vietą. Tyrimai leidžia konstatuoti, kad 

darbdaviai universitetų absolventus apibūdina kaip turinčius daug akademinių žinių, tačiau nemokančius 

jų taikyti praktiškai, neveiklius, neturinčius bendravimo įgūdžių, nesugebančius spręsti globalių problemų 

ir nesusiformavusius vertybių, vos pradėję dirbti jie turi nepagrįstai aukštus lūkesčius, nemoka naudotis 

informacijos šaltiniais, negeba dirbti grupėse (Boyatzis, Cowen, Kolb, 1995 iš Jakubė, Juozaitis, 2012). 

Liuveno komunikate pažymima, kad didėjantys darbo rinkos reikalavimai aukštajam mokslui įpareigoja 

aukštojo mokslo institucijas rengti studentus, išsiskiriančius pažangiomis žiniomis, gebėjimais ir 

kompetencijomis, kurie reikalingi jų visam profesiniam gyvenimui.  

Neišvengiamai darbo rinkos poreikiai įtakoja pokyčius aukštojo mokslo sistemoje: (Jakubė, 

Juozaitis, 2012): 

 Plėtojant žiniomis pagrįstą ekonomiką didėja darbo rinkai praktiškai pasirengusių aukštąjį 

išsilavinimą turinčių absolventų poreikis; 

 Aukštųjų mokyklų finansavimo schemos verčia jas atliepti darbo rinkos poreikius; siekdamos 

gauti veiklos finansavimą, aukštosios mokyklos stengiasi prisivilioti kuo daugiau studentų ir vykdyti jų 

lūkesčius atitinkančias programas; 

 Didėjantys universitetai ir kolegijos priima studentus, kurių dažniausias siekis – įsidarbinti 

tinkamas išsilavinimas; 

 Studentų gausa lemia skirtingą studentų kompetencijų lygį, dėl tos priežasties universitetai 

privalo orientuotis į labai skirtingas besimokančiųjų galimybes ir mokymosi poreikius; 
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 Į studentų įsidarbinimo lūkesčius orientuotos mokymosi strategijos lemia bendrųjų kompetencijų 

ugdymo sferos siaurumą, nes apsiriboja tik orientacija į darbdavių poreikius ir gebėjimus, aktualius 

įsidarbinant. 

Tačiau pernelyg didelis darbo rinkos poreikių akcentavimas dažnai praktikoje susiaurina bendrųjų 

gebėjimų sampratą, kreipia dėmesį išimtinai tik į rinkai aktualius ir lengvai pamatuojamus jų raiškos 

komponentus, objektyvumo siekis neišvengiamai remiasi instrumentine logika. Tokiu būdu vietoj plačios 

socialinės kompetencijos ir asmeninės brandos, kurios yra aukštojo mokslo pagrindas, linkstama 

susikoncentruoti į siaurus funkcinius elgesio modelius (Jakubė, Juozaitis, 2012). Susikoncentravus ties 

veiklos efektyvumu ir pamatuojamos kokybės siekiais, formuojama „paklusniųjų karta“ (Taylor, 2005). 

Svarbu atkreipti dėmesį ir į studijų kokybės sampratos kaitą bei jos santykį su darbo rinka. 

Pažymėtina, kad Europos komisija aukštojo mokslo kokybę vertina naudodama darbo rinkos ir pramonės 

poreikių tenkinimo kriterijus (European Commision, 2003, 2005, 2008, 2012): strateginė partnerystė su 

verslu, neatitikties tarp darbo rinkos poreikių ir studijose ugdomų gebėjimų panaikinimas, absolventų 

įsidarbinimo užtikrinimas, inovatyvus studijų turinys, apimantis ne tik specialiųjų, bet ir bendrųjų 

mokėjimų ugdymą, studijų kokybės vertinimas pagal absolventų įsidarbinimo rodiklius (Pileičikienė, 

2011). Liuveno komunikate (2009) skelbiama, kad pagrindinis artimiausio dešimtmečio Europos aukštojo 

mokslo evoliucijos uždavinys yra studijų turinio ir metodų atnaujinimas (curriculum reform), orientuotas 

į studentą ir jo mokymosi pasiekimus. Akcentas nuo studijų proceso organizavimo charakteristikų ir 

akademinės mokslinių disciplinų plėtojimo turi būti perkeliamas į besimokantįjį, jo poreikius ir 

gebėjimus, kuriuos nustato darbo rinka ir visų studijų proceso partnerių susitarimas.  

Svarbu pažymėti, kad aukštasis mokslas yra labai svarbi moderniosios visuomenės dalis, todėl 

aukštojo mokslo strateginiai tikslai ir uždaviniai plaukia iš pačios visuomenės sandaros, jos kaitos ir 

sampratos (Leonavičius, Rutkienė, 2010). Atkreipiame dėmesį į tai, kad netgi pats aukštojo mokslo 

demokratiškumo principas sudaro prielaidas universiteto ir rinkos visuomenės santykiui. Aukštajame 

moksle jaučiama vis didesnė rinkos įtaka, kuri skatina aukštąsias mokyklas tenkinti profesinio ugdymo, 

verslo ir pramonės poreikius, pateikti įvairesnes intelektines paslaugas ir už tai gauti papildomų pajamų. 

E. Gellneris teigia (Barnett 1994, 2008), kad šiuolaikinei visuomenei tampant žinių visuomene aukštojo 

mokslo institucija nebetenka prioritetinio žinių kūrėjo vaidmens. Aukštasis mokslas turi paisyti 

visuomenės poreikių, bet kartu ir nepamiršti savo, kaip visuomenės varomosios jėgos, reikšmės 

(Keciorytė, 2008) . 

Apibendrinant galima išskirti šiuos universitetinių studijų ir darbo rinkos santykį skatinančius 

veiksnius: Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo direktyvos, studijų kokybės sampratos kaita, rinkos 

ekonomika ir darbo rinka, visuomenės ir jos poreikių kaita bei profesinio rengimo sampratos kaita. 

 

Edukologijos magistrantūros studijų programų turinio ir darbo rinkos poreikių sąveikos 

ypatumai 

Edukologijos magistrantūros studijos organizuojamos devyniuose Lietuvos universitetuose, 

kuriuose vykdoma virš trisdešimt studijų programų. Šių studijų programų paskirtis apibrėžiama gana 

skirtingai. Užsienio ekspertai, vertinę edukologijos krypties studijų programas 2010 metais, pastebi, kad 

tokių programų pernelyg daug, todėl jie abejoja tokių specialistų poreikiu darbo rinkoje. Kita vertus, 

atkreipiamas dėmesys į pernelyg apibendrintus skirtingų edukologijos studijų programų tikslus, kurie yra 

labiau deklaratyvaus pobūdžio, nei realiai įgyvendinami. Todėl svarbu įvertinti, kokia yra edukologijos 

magistrantūros studijų programų paskirtis ir koks šių programų sąlytis su darbo rinka.  

Dar 2005 metais, Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo pradžioje, Bolonijos ekspertai išskyrė 

keturis pagrindinius universitetinių studijų tikslus (Bologna Working group on Qualification Frameworks, 

A framework of Qualifications of the European Higher Education Area, Copenhagen, 2005):  

 pasirengimas darbo rinkai; 

 pasirengimas aktyviam pilietiniam dalyvavimui demokratinėje visuomenėje; 

 asmeninis tobulėjimas; 

 platus sukauptų žinių perdavimas ir vystymas. 

Šie tikslai yra aktualūs ir šiandien, ypač kai kalbama apie magistrantūros studijas, nes bakalauro 

studijų lygmenyje darbo rinkos aspektas jau nebėra ginčytinas objektas, tik vis dar ieškoma būdų kaip tai 

pasiekti. Tuo tarpu magistrantūros studijos atsidūrusios tokioje mokslo ir darbo rinkos terpėje, kai 

dauguma mokslininkų teigia, kad jos (studijos) skirtos mokslininko veiklai pasirengti, tuo tarpu 

darbdaviai priekaištauja, kad magistro laipsnį turintiems absolventams sunkiai sekasi įsitvirtinti darbo 

rinkoje.  
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2006 m. atliktame magistrantūros atitikimo Lietuvos ūkio poreikiams tyrime dalyvavę ekspertai 

pabrėžė, kad negalima magistrantūros pagrindinio tikslo vertinti vienareikšmiškai: „Pirma, magistrantūros 

studijų negalime traktuoti kaip atskiro ir nepriklausomo nuo visuomenės ir ekonomikos poreikių 

fenomeno. <...>Antra, negalima teigti, kad magistrantūros studijos turėtų rengti siauro profilio, vienam 

sektoriui reikalingas žinias, gebėjimus ir įgūdžius turinčius specialistus (Magistrantūros ir Lietuvos ūkio 

poreikių atitikimo studija, p. 8-9) “. Todėl tyrėjai priėjo išvadą, kad magistrantūros tikslu turėtų būti ne tik 

darbo rinkos poreikių tenkinimas, sukauptų žinių perdavimas, bet ir savarankiškos, kritiškai mąstančios, 

naujoves kuriančios asmenybės ugdymas.  

J. L. Patry (2006) pažymi, kad įvertinus atliktos magistrantūros studijų programų atitikimo 

Lietuvos ūkio reikmėms analizės rezultatus, kurie parodė, kad magistrantūros studijų programų 

absolventams trūksta praktinio pasirengimo, universitetai turėtų studijų programas susieti su praktika. 

Mokslininkas analizuoja visuomenėje vyraujančio stereotipo, kad „magistrantūros studijos rengia 

teoretikus, o ne praktikus“, atsiradimo priežastis bei darbo pasaulio atstovų priekaištus dėl netinkamo 

specialistų parengimo. Jis akcentuoja, kad pirmiausia šie priekaištai yra nesusikalbėjimo tarp mokslininkų 

ir praktikų rezultatas. Kita vertus, universitetai išties ignoruoja darbo rinkos poreikius, kaip parodė 

atliktas tyrimas. Tačiau Patry (2006) pažymi, kad universitetai neturėtų keisti studijų į profesinį rengimą, 

nes tai jau kitų institucijų funkcijos. 

Daugelyje Europos šalių išskiriami du magistrantūros tipai: profesinė ir mokslo magistrantūra. Ten, 

kur egzistuoja binarinė sistema, universitetai vykdo mokslo (akademinės) magistrantūros studijas, o 

taikomojo mokslo universitetai (politechnics) – profesines arba taikomąsias, nors kai kuriuose 

universitetuose vykdomos abiejų tipų magistrantūros studijos. Aišku, kad mokslo magistrantūrai būtina 

gera tiriamojo darbo bazė, o profesinės krypties magistrantūrai reikalingas ryšys su profesine aplinka. 

Skiriasi ir karjeros perspektyvos: mokslinės magistrantūros absolventai įgyja teisę siekti akademinės ar 

tyrėjo (kompanijoje) karjeros, profesinės magistrantūros absolventai siekia profesinės (Magistrantūros 

raidos įžvalgos, 2008). 

Lietuvoje vyrauja mokslinės magistrantūros tipas. Bendrąja prasme magistrantūros studijų 

programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia 

mokslo žinių ir analitinių gebėjimų (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, 2009 m. balandžio 

30 d. Nr. XI-242, 48 str. 2 p.). Tačiau Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų apraše 

(2010) nurodoma, kad „studijų programos gali būti įvairaus pobūdžio, tačiau jos turi atitikti universiteto 

profilį, asmens individualius akademinius (kūrybinius) gebėjimus ir darbo rinkos poreikius. Studijų 

programos pobūdis turi būti nurodomas ir pagrindžiamas studijų programos apraše“ (Magistrantūros 

studijų programų bendrųjų reikalavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V- 826, 5 p.).  

Visų pirma reiktų pažymėti, kad antrasis punktas nėra įgyvendinamas, nė viena aukštoji mokykla 

nėra tiksliai nurodžiusi studijų programos pobūdžio, tačiau iš bendrojo aprašymo matome, kad dauguma 

magistrantūros studijų programų yra mokslinio tipo. Kita vertus, praktinė studijų programa realiai sunkiai 

įgyvendinama. Tokia studijų programa būtų patrauklesnė stojantiesiems, tačiau praktinė magistrantūros 

studijų programa universitetuose sunkiai įgyvendinama dėl universitetuose dirbančių dėstytojų profesinės 

veiklos patirties reikalavimo. Netgi studentų praktika galima tik praktinėse studijų programose, o kitų tipų 

programose ji nenumatyta. Todėl svarstyti apie magistrantūros studijų atitikimą darbo rinkai išties būtina. 

Juolab kad nesvarbu, kokio pobūdžio studijų programa, vis tiek ji turi atliepti darbo rinkos poreikius. 

Pagal naująjį studijų krypčių klasifikatorių (2009) edukologijos mokslo kryptis buvo išskirta į 

atskirą kryptį. Pastebėtina, kad studijų sričių klasifikatoriuose (1992, 2001, 2007) vietoj pedagogikos 

įvestas edukologijos terminas į atskirą kryptį išskirtas tik 2009 metais (žr. lentelę).  

Pažymėtina, kad mokslininkai (Jovaiša, 1993, 2011, Rajeckas, 1999, Gedvilienė, Zuzevičiūtė, 

1997) pedagogiką laiko viena iš edukologijos šakų. Neginčytina, kad edukologija apima pedagogikos ir 

andragogikos mokslus. V. Rajeckas (1999) pažymi, kad „spartaus mokslinio ir techninio progreso 

sąlygomis neišvengiamai keičiasi ugdymo sampratos raiška ir įsigali nauja, platesnė sąvoka, iš dalies 
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keičianti pedagogiką – edukologija“ (p. 8), kurią siūloma apibrėžti kaip permanentinį žmogaus ir grupių 

ugdymą (Jovaiša, 1993) arba tik kaip saviugdos mokslą (Pukelis, 1995).  

 
Lentelė. Socialinių mokslų srities švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės šakos 
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X100 Pedagogika X110 Ikimokyklinio ugdymo pedagogika 

X120 Pradinio ugdymo pedagogika 

X130 Dalyko pedagogika 

X140 Meno pedagogika 

X150 Profesijos pedagogika 

X160 Socialinė pedagogika 

X170 Specialioji pedagogika 

X180 Pedagoginė pagalba 

X200 Edukologija  - 

X300 Andragogika X320 Suaugusiųjų mokymas ir tęstinis mokymasis 

X900 Švietimas ir ugdymas 

 

X910 Karjeros ugdymas 

X920 Ugdymo filosofija 

X930 Neformalus ugdymas 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-222 

 

Išskaidžius pedagogikos kryptį į smulkesnes šakas ir įvedus naujų šakų, edukologijos kryptis liko 

neskaidoma, todėl daugelis magistrantūros studijų programų perėjo į kitas šakas. Edukologijos magistro 

laipsnį suteikiančių programų šiuo metu AIKOS sistemoje yra trisdešimt dvi. Atlikus šių programų, 

skelbiamų AIKOS sistemoje ir universitetų internetiniuose tinklalapiuose, turinio (content) analizę 

paaiškėjo, kad edukologijos magistrantūros studijų programos šiuo metu vykdomos šešiolikoje 

edukologijos krypčių: bendrojoje, etikos, dailės, ikimokyklinėje, informacinių technologijų, kūno 

kultūros, karjeros (profesijos), muzikos, šeimos, šokio, švietimo kokybės vadybos, švietimo vadybos, 

tarpkultūrinėje, technologijų, teisės ir verslumo. 

Toks platus edukologijos krypčių spektras rodo šio mokslo tarpdiscipliniškumą. Kaip teigia Bitinas 

(2006): „Ugdymo reiškiniai ir procesai sudaro edukologijos mokslų objekto branduolį. Jį supa objekto 

periferija – ugdymo problemos, kurias edukologija sprendžia drauge su kitais mokslais <...>. Konkretūs 

edukologijos objektai sudaro neapibrėžtą aibę, susidedančią iš branduolio, priklausančio tik edukologijos 

mokslams, ir periferijos, kurios priskyrimas edukologijos ar kitiems mokslams yra mokslininko 

konceptualios pozicijos reikalas“ (p. 54). 

Pažymėtina, kad tose studijų programose, kuriose numatyta mokytojo profesinė kvalifikacija 

(muzikos, dailės, etikos ir kt.), studijų paskirtis daugmaž aiški – parengti tam tikrų disciplinų mokytojus. 

Kitas klausimas – kodėl magistrantūros studijų lygmenyje, o ne bakalauro? – lieka neatsakytas. Tačiau 

mus labiau domina tos studijų programos, kurios suteikia tik edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. 

Šių programų aprašuose labai platus spektras siekiamų įgyti kompetencijų labai skirtingoms profesinėms 

veikloms. Atlikus analizę paaiškėjo, kad dauguma studijų programų orientuojasi į tyrėjo-mokslininko 

rengimą. Tačiau pastebima, kad kiekvienoje studijų programos anotacijoje įvardinamos 5–6 profesinės 

veiklos kryptys: nuo bendriausių ne visai aiškių profesinių veiklų, tokių kaip „edukologijos specialistas“, 

„švietėjas“, „švietimo strategas“, „švietimo kokybės specialistas“, „šeimotyros specialistas“, „švietimo 

procesų analitikas“, iki aiškesnių, Lietuvos profesijų klasifikatoriuje registruotų profesinių veiklų: 

„švietimo įstaigų administratorius“, „vadybininkas“, „vadovas“, „edukacinės veiklos organizatorius“, 

„karjeros konsultantas“, „švietimo kokybės vadybininkas“ ir kt. Remiantis tyrimo rezultatais galima 

išskirti šias pagrindines edukologijos magistro laipsnį turinčio absolvento profesines veiklas (žr. pav.). 

Paveiksle matyti, kad visos profesinės veiklos vienaip ar kitaip siejasi su darbo rinka, tai nėra tik 

mokslininkų rengimas švietimo pasauliui, todėl labai svarbu, kaip būsimieji edukologai supažindami su 

profesija, ar jiems pakanka praktinių gebėjimų. 

Švietimo mainų paramos fondo 2010 metais atliktame darbdavių tyrime nurodoma, kad darbdaviai 

gana skeptiškai atsiliepia apie praktinius magistrų įgūdžius: 38 proc. darbdavių mano, kad magistro 

laipsnį turinčių absolventų praktiniai gebėjimai iš esmės atitinka jų lūkesčius, ir net 22 proc. teigia, kad 

atitinka tik iš dalies. Atlikta studijų programų turinio (content) analizė parodė, kad edukologijos 

magistrantūros studijų programose nėra numatytas studentų praktinis mokymasis, nebent numatyta 
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mokytojo kvalifikacija. Atkreipiame dėmesį į tai, kad ir teisiniai norminiai aktai nesuteikia tokios 

galimybės, nebent studijų programa būtų praktinio pobūdžio. 

 

 

 
 

Pav. Edukologo profesinės veiklos sritys 

 

Atlikta edukologijos studijų programų analizė parodė, kad edukologo veikla yra tarpdisciplininė ir 

labiau nei kitos profesinės veiklos reikalauja išskirtinio santykio su darbo rinka. Pažymėtina, kad studijų 

pridėtinė vertė priklauso ne tik nuo išsilavinimo lygio, tačiau ir nuo pačių besimokančiųjų bei nuo darbo 

vietos, kurioje realizuojamas įgytas išsilavinimas. Darbuotojų įgyto išsilavinimo suderinamumas su darbo 

vietoje keliamais reikalavimais žinioms ir įgūdžiams padidina darbo produktyvumą.  

 

Išvados 

Universitetinių studijų paskirties visuomenėje – rengimosi profesijai ar asmeninio visapusiško 

išsilavinimo dermės klausimas aktualus visais aukštojo mokslo raidos laikotarpiais. Aukštasis mokslas 

yra labai svarbi moderniosios visuomenės dalis, todėl aukštojo mokslo strateginiai tikslai ir uždaviniai 

kyla iš pačios visuomenės sandaros, jos kaitos ir sampratos. 

Masinio aukštojo mokslo samprata ir jos vertinimas priklauso nuo visuomenės išsivystymo lygio. 

Universitetas turi būti ne tik atliepiantis visuomenės poreikius, bet ir iniciatyvus ir atsakingas už 

visuomenės raidą, t. y. būti visuomenės atspindys ir prisidėti prie visuomenės formavimo. Teikdamas 

intelektines paslaugas aukštasis mokslas veikia ir pačią rinką. 

Darbo rinkos poreikiai tampa besąlygiškai svarbūs rengiant ir vykdant studijų programas, tačiau 

perdėtas jų akcentavimas veda į siaurus funkcinius elgesio modelius. Universitetinių studijų ir darbo 

rinkos santykių kaitą skatina šie veiksniai: Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo direktyvos, rinkos 

ekonomika ir darbo rinka, visuomenės kaita bei studijų kokybės ir profesinio rengimo sampratos kaita. 

Darbo rinkos poreikiai akcentuojami magistrantūros studijas reglamentuojančiuose dokumentuose, tačiau 

studijų programose ir procese susiduriama su trikdžiais. Vienas iš tokių – teorijos ir praktikos santykio 

reglamentavimas. Antrasis – Lietuvoje nėra apsispręsta dėl edukologijos magistrantūros studijų pobūdžio, 

t. y. orientuotis į mokslinę ar į praktinę magistrantūrą. 

Edukologijos magistrantūros studijų programos skirtos rengti edukologijos magistrus septynioms 

pagrindinėms profesinės veiklos sritims: tyrėjo, karjeros konsultanto, pedagogo, švietimo eksperto, 

švietimo kokybės vadybininko, projektų vadovo, švietimo įstaigos vadovo ar vadybininko. Visose šiose 

srityse edukologo veikla reikalauja tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų bei glaudaus santykio su darbo 

rinka. Šioms profesinėms veikloms atlikti nebepakanka tik mokslinio pažinimo, akademinių žinių bei 

gebėjimų, būtinas praktinis pasirengimas pritaikyti turimas teorines žinias ir mokėjimus konkrečiose 

darbinėse situacijose ir įgyti gebėjimus ir / ar patirtį, reikalingą būsimai profesinei veiklai. Todėl 

edukologijos magistrantūros studijų turinio projektavime deramas dėmesys turėtų būti skiriamas 
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tarpdiscipliniškumui ir praktiniams gebėjimams plėtoti, į studijų turinį turi būti įtraukta studentų praktika 

darbo vietoje.  
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THE INTERACTION BETWEEN HIGHER EDUCATION AND THE LABOUR MARKET: THE 

CASE OF MASTER STUDIES IN EDUCATION SCIENCE 

 
Summary 

 

The interaction of university studies and the labour market is inevitable, but this interaction, like any other 

process, is understood differently, and today poses a number of challenges while also provoking conflicts. This 

article is based on scientific theories and legal documents, and analyses the relationship between university studies 

and the labour market in the contexts of historical changes in higher education, its extensive and expansive nature. 

The relationship between university studies and the labour market is also analysed at the level of the challenges that 

are conditioned by the market society. The article discusses the variables of interaction between the labour market 

and master studies of education science. The analysis of the documents of the master studies of education science 

regulation has shown the emphasized importance of the needs of the labour market but the curricula and the study 

process do not reflect that. 

The first problem is the regulation of the theory and practice relationship. Secondly, Lithuania hasn’t decided 

on the nature of the master of education science, specifically regarding the focus of scientific or practical studies. 

The program of the master of education science is designed to prepare a student for seven major areas of activity: to 

work as a researcher, a career consultant, a teacher, an educational expert, an educational quality manager, a project 

manager, the head of an educational institution or a manager. In all these areas of activity, the educologist requires 

interdisciplinary knowledge and skills and it shows that the proper attention in the projection of the content of the 

master of education should be paid to interdisciplinarity and practical skills. 

Key words: higher education, labour market, education science.  
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AKADEMINIO JAUNIMO ASMENINIO IR PROFESINIO GYVENIMO TIKSLŲ 

ĮVAIROVĖS RAIŠKA 
 

Lota Bobrova, Laimutė Bobrova 
Šiaulių universitetas 

 

 
Anotacija. Gyvenimo tikslų pasirinkimas ir jų realizavimas šiuolaikinės visuomenės transformacijos 

sąlygomis, susijusiomis su kardinaliais socialiniais pokyčiais, yra aktuali kiekvienos asmenybės problema, todėl 

tikslingi tampa ir studentų asmeninio ir profesinio gyvenimo tikslų tyrimai. Tyrimo tikslas – ištirti akademinio 

jaunimo asmeninio bei profesinio gyvenimo tikslų įvairovę ir, išsiaiškinus prasmes, įžvelgti jaunuolių ateities 

perspektyvas. Tyrimo tikslams realizuoti pasirinkta kokybinio tyrimo metodologija, kuri socialiai konstruojamų 

žinių pozicijas leidžia derinti su interpretacine nuostata. Studentų saviraišką siekta suvokti analizuojant rašinių 

„Gyvenimo tikslai ir jų realizavimo galimybės“ turinį, ypač dėmesingai gilinantis į akademinio jaunimo išsikeltus ir 

valingais veiksmais siekiamus gyvenimo tikslus bei rezultatus.  

Pagrindiniai žodžiai: akademinis jaunimas, ameniniai ir profesiniai tikslai, pasirinkimas. 

 

Įvadas 

Šiuolaikinės visuomenės transformacijos sąlygomis, susijusiomis su kardinaliais socialiniais 

pokyčiais, gyvenimo tikslų pasirinkimas ir tuo pagrindu gyvenimo stiliaus projektavimas yra aktuali 

kiekvienos asmenybės problema (Giddens, 2000, Fromm, 2005, Frankl, 2007, 2008, Maslow, 2011). 

Apibrėžti tikslai padeda suprasti, kas yra svarbu gyvenime, dėl ko mes esame, kas mes esame ir ką 

veikiame ar planuojame veikti (Jovaiša, 2009). Anot V. Frankl (2008), gyventi prasmingai gyvenimą – tai 

gyventi atsakant į svarbius gyvenimo klausimus. Kaip teigia R. J. Leider (2008), tikslas – tai giliausia 

mūsų viduje glūdinti dimensija – žmogaus centrinė ašis, esmė – kur gilus pajautimas, kas mes esame, iš 

kur atėjome ir kur link einame. Tai svarbiausias sėkmės veiksnys, suteikiantis gyvenimui prasmę (p. 9). 

L. Jovaiša (2007) tikslus skirsto į socialinius ir individualiuosius, strateginius ir taktinius, konkrečius ir 

idealius, realius ir nerealius. 

Gyvenimo tikslų turinys tolydžiai siejamas su asmenybės kryptingumu ir traktuojamas kaip bendras 

jos požiūrio į visuomenėje dominuojančias vertybes, normas ir idealus aktyvumo rodiklis, taip pat 

dvasinės ir moralinės brandos kriterijus (Jovaiša, 2009, Bitinas, 2010). Daugelyje tyrimų gyvenimo tikslai 

apibrėžiami kaip aukščiausias asmenybės motyvacinės-tikslinės sferos postruktūris, atliekantis 

reguliuojamąjį ilgalaikio žmogaus veiklos saviprogramavimo vaidmenį (Мартынюк, 1990). Ypatingą 

reikšmę gyvenimo tikslai įgyja jaunystėje, kai žmogus nustato savo profesinės raidos kryptį, kuria 

asmeninį gyvenimą. Šiame amžiaus tarpsnyje ateities įsivaizdavimas lemia tolesnę žmogaus raidą 

(Абульханова-Cлавская, 1991, Bobrova, 2008), ir šie ateities vaizdiniai pasirodo kaip atskiri gyvenimo 

plano elementai (Ядов, 2000, p. 89–105). 

Gyvenimo tikslai, derantys su vertybinėmis orientacijomis ir doroviniais idealais, vertinami kaip 

labiausiai apibendrinti ir nukreipiantys elgesio reguliatoriai, išreiškiantys asmenybės kryptingą gebėjimą 

būti ilgalaike jos gyvenimo programa (Ядов, 2000, p. 23). Tikslų ir vertybių dermė kaip tik ir slypi 

asmenybės gyvenimo (arba terminaliniuose) tiksluose, kurie išsaugo veiklos tikslų savybes ir funkcijas ir 

tuo pat metu yra aukščiausios žmogaus vertybės. Taigi, asmenybės gyvenimo tikslai gali būti traktuojami 

kaip vertybinių orientacijų rūšis. Pagrindinės sferos, kuriose realizuojami asmenybės gyvenimo tikslai, – 

profesinė, asmeninė-šeimos, socialinė-visuomeninė ir kultūrinė-laisvalaikio.Todėl galima teigti, kad 

asmenybės gyvenimo tikslai yra susiję su visomis gyvenimo veiklos sritimis. 

Aukščiau išdėstytos mintys leidžia formuluoti gyvenimo tikslų apibrėžimą: gyvenimo tikslai – 

planuojamos ateities projekcija, nustatanti ilgalaikio socialinio elgesio kryptingumą ir bazinius principus 

„socialinių koordinačių“ sistemoje. Iš to išplaukia teiginys, kad gyvenimo tikslų struktūroje atsiranda ir 

visuomeninės vertybės, perimamos socializacijos procese (Jacikevičius, 1994, p. 120). Gyvenimo tikslų 

struktūros specifika lemia konkrečios gyvenimo strategijos pasirinkimą.  

Apibendrinant teigtina, kad tikslo kėlimas yra specifinis žmogaus veiklos komponentas, lemiantis 

kitas jo sudedamąsias dalis (veiksmus, jų būdus, kryptingumą ir priemones), reguliuojantis veiklą, 

motyvus ir siekimus. Tikslo siekimas – veikla, kuria artėjama prie tikslo. Norint tikslingai veikti, būtina 

gebėti sujungti į visumą savo poreikius, gebėjimus ir galimybes.  

Teorinės analizuojamos problemos įžvalgos leidžia pabrėžti, kad gyvenimo tikslų įtakos ilgalaikio 

socialinio elgesio (asmenybės gyvenimiškų strategijų) formavimuisi problemos teorinis nagrinėjimas yra 

svarbus ir reikšmingas kiekvieno žmogaus gyvenimiškai praktikai, tačiau ši sritis vis dar nesulaukia 
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deramo tyrinėtojų dėmesio. Iki šiol mokslinėje literatūroje nėra apibrėžto požiūrio į gyvenimo tikslų 

sampratą, struktūrą ir turinį, dažniausiai jie vertinami vertybinių orientacijų kontekste, neišskiriant jų kaip 

savarankiškų socialinio elgesio orientyrų (Мартынюк, 1990, Berger, Luckmann, 1999, Giddens, 2000, 

Fromm, 2005, Frankl, 2007, 2008, Jovaiša, 2009, Bitinas, 2010 ir kt.). Tenka pastebėti, kad 

nepakankamai ištirti ir faktoriai, turintys poveikį gyvenimo tikslų formavimuisi, neišaiškintos sąsajos tarp 

gyvenimo tikslų ir bazinių vertybių, lemiančių asmenybės struktūrą. Tam būtina gyvenimo tikslų tyrimų 

metodologinė diagnostika, atverianti galimybę prognozuoti studentų socialinį elgesį visose gyvenimo 

veiklos sferose ir tuo pagrindu numatyti jų strateginius orientyrus. Pažymėtina ir tai, kad nėra 

konceptualių modelių, leidžiančių atlikti žinių apie jaunų žmonių gyvenimo tikslus šiuolaikinėje 

sociokultūrinėje erdvėje sintezę (Leider, 2008, Maslow, 2011, Šliogeris, 2011). 

Akivaizdu, kad tyrimai, analizuojantys akademinio jaunimo gyvenimo tikslų svarbą konstruojant 

ilgalaikes socialinio elgesio strategijas ir galimybes, įgyja didelį reikšmingumą, todėl aktualus tampa 

studentų gyvenimo tikslų ir jų realizavimo galimybių tyrimas, nes tikslas – tai giliausia žmogaus viduje 

glūdinti dimensija – centrinė ašis gyvenimo stiliui projektuoti. Analizuojant studentų gyvenimo tikslus, 

poreikius, motyvaciją, gyvenimo tikslų siekimo strategijas ir jų prasmes įžvelgiami gyvenimo stiliaus 

ypatumai, jo formavimosi mechanizmai, gyvenimiškos situacijos jų socialinėje aplinkoje.  

Tyrimo tikslas – ištirti kūno kultūros ir sporto studijų programos studentų asmeninio bei 

profesinio gyvenimo tikslų įvairovę ir analizuojant šias prasmes įžvelgti jų ateities perspektyvas. 

Tyrimo metodika. Duomenys kokybiniam tyrimui rinkti laisvųjų teminių rašinių metodu. 

Tiriamiesiems buvo pasiūlyta rašyti laisvą rašinį tema „Mano gyvenimo tikslai ir galimybės jų siekti“ 

Buvo siekiama, kad tema padėtų integruotis į teorinį socialinių mokslų kontekstą, suvokti visuomenės 

kaitos procesus ir jų įtaką studentų gyvenimo stiliaus ypatumams. Temos formuluotė turėjo padėti 

atskleisti studentų gyvenimiškas patirtis, aptikti suvokiamus gyvenimo stiliaus elementus, panaudojamus 

kaip priemones ir resursus siekiant gyvenimo tikslų. Tyrime dalyvavo 57 Šiaulių universiteto pirmo ir 

ketvirto kursų nuolatinių studijų kūno kultūros ir sporto studijų programų studentai: 31 pirmo kurso (tarp 

jų – 11 moterų ir 20 vyrų) ir 26 ketvirto kurso studentai (11 moterų ir 15 vyrų). 

Kokybinio tyrimo metodologijos pasirinkimą lėmė tai, kad analizuojama problema yra nauja ir iki 

šiol nebuvo tyrinėta akademinio jaunimo grupėje. Taikant metodologiją laikytasi socialiai konstruojamų 

žinių, derinamų su interpretacine nuostata, pozicijos. Svarbus faktorius kokybinio tyrimo perspektyvai 

pasirinkti – L. P. Berger ir T. Luckmann (1999) socialinės tikrovės konstravimo teorija. Atsižvelgta ir į 

tai, kad šio tipo tyrimai yra lankstesni. Jie reikalauja iš tyrėjo „judėti“ link naujų tyrimo sričių ir kartu 

geriau suprasti tiriamųjų nuostatas, gyvenimo prioritetus. Kokybiniame tyrime analizuojami duomenys 

išreikšti žodine forma, teiginiais, kategorijomis ir vertinami subjektyviai (Bitinas, 2010).  

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Analizuojant rašinių „Gyvenimo tikslai ir jų realizavimo 

galimybės“ turinį svarbus dėmesys skirtas studijuojančio jaunimo planuojamų ir siekiamų gyvenimo 

rezultatų, jų įgyvendinimo galimybių analizei, studentai orientacijai sudėtingoje šių dienų socialinėje 

realybėje. Tyrimo metu neišryškėjo esminių skirtumų tiriamųjų amžiaus aspektu, todėl duomenys šiuo 

požiūriu nelyginami. 

 

Integralūs (visa apimantys) gyvenimo tikslai  
Šią kategoriją apibūdina 1 pav. pateiktos subkategorijos: į prasmę orientuoti tikslai, įsisąmoninti 

tikslai, ilgalaikiai tikslai, būties įprasminimo tikslai – nuostatos. Analizuojant integralių gyvenimo tikslų 

kategorijos turinį išryškėjo studentų įsitikinimas, kad žmogaus gyvenimas be tikslų būtų nieko nevertas ir 

kad kiekvienas žmogus privalo nusibrėžti savo gyvenimo tikslus (Žmogaus be siekių gyvenimas būtų 

niekas, be prasmės). Galima teigti, kad tokiomis frazėmis studentai, išsikeliantys artimosios ir tolimosios 

ateities tikslus, išreiškia gyvenimo filosofiją, suvoktą būties prasmę. Jie suvokia, kad žmogui nepakanka 

pritapti prie visuomenės ir sėkmingai funkcionuoti, tiriamieji ieško gilesnės egzistencijos prasmės, 

dvasinės pilnatvės (Mano tikslas – ne tik egzistuoti, bet ir gyventi taip, kad jausčiau gyvenimą). Šie 

pasisakymai tarsi nukelia studentus į egzistencinių klausimų, nesusijusių su žmogaus gyvybiniais 

poreikiais arba netiesiogiai susijusių, sritį. Studentai reiškia tikėjimą, kad, turėdami realius, konkrečius 

tikslus ir jų siekdami, jie gali įžvelgti gyvenimo prasmę ir jausti pilnatvę. Toks požiūris atliepia 

A. Šliogerio (2011) suformuluotą nuostatą, kad egzistenciniai klausimai yra antropocentriniai: žmogus 

juos kelia dėl savęs ir savo labui. Lygiagrečiai išryškėjo ir kitas aspektas, liudijantis studentų 

susirūpinimą savo būtimi šiandienėje realybėje (Aš siekiu palikti kažką reikšminga pasauliui, nors tai 

kažin ar įmanoma). Kita vertus, tokio tipo teiginiai yra tarsi nuoroda į tai, kad studentai savo siekius 

planuoja ne vien remdamiesi kasdieniais norais, bet ir dar neaiškiomis, nesusiformavusiomis savikūros, 

gyvenimo prasmės kategorijomis.  



149 

 

 
1 pav. Integralių gyvenimo tikslų struktūra (kategorija ir subkategorijos)  

 

Studentų pamąstymus apie gyvenimo prasmę, norą neapsiriboti savo individualių gyvenimo tikslų 

planavimu, galvosūkiu tik apie asmeninę gerovę rodo jų samprotavimai, išreikšti tokio tipo teiginiais: Aš 

siekiu palikti kažką reikšminga pasauliui. Vadinasi, tiriamieji ieško savo gyvenimo prasmės, jų netenkina 

vien sėkminga fizinė egzistencija. Akivaizdu, kad jie kelia sau aukštesnius tikslus ir idealus, nors dar 

nepakankamai akivaizdžiai suvokiamus. Šiomis vizijomis siekia praturtinti savo gyvenimą, padaryti jį 

vertingą. Taigi studentai, nors ir intuityviai, suvokia, kad vertingas gyvenimas, anot V. E. Frankl (2008), 

yra kartu ir prasmingas, teikiantis individui patvarią laisvę. Pozityviai nuteikia ir toks teiginys: <...> 

svarbiausias žmogaus tikslas būti sąžiningam, doram Lietuvos piliečiui. Jis atskleidžia konkretaus 

studento pilietiškumo jausmus, meilę Lietuvai – ne taip dažnai aptinkamus bruožus šiuolaikinio jaunimo 

vertybių hierarchijoje. Antra vertus, žmogaus sąžiningumas, dora išryškėja dirbant, užsiimant veikla, kuri 

ne tik visuomeniškai vertinga, bet ir subjektyviai prasminga. 

Manytume, svarbu tai, kad studentai gana dažnai (19 teiginių) įvardija ilgalaikius, įsisąmonintus 

tikslus. Tam pritaria ir Rusijos mokslininkas I. Martyniuk (Мартынюк, 1990), teigiantis, kad planuojamų 

tikslų įgyvendinimas studentų suvokiamas kaip sudėtingas ir atsakingas uždavinys. Dažniausiai 

ilgalaikiai, pastovūs studentų tikslai siejami su išsimokslinimu ir aukštų sportinių rezultatų troškimu 

(Vienintelis tikslas turbūt nuo pradinių klasių išliko užbaigti mokslus ir siekti aukštumų tolimesniame 

gyvenime), todėl išsilavinimas tampa pagrindine investicija į žmogiškąjį kapitalą. Tiriamieji pabrėžė nuo 

mažens žinoję, ko sieks ateityje: Jau būdamas vaikas žinojau savo gyvenimo tikslą; Mano gyvenimo 

tikslai jau prasidėjo nuo penkerių metų; <…> nuo pat mažų dienų svajojau tapti geru, įžymiu 

sportininku; Jau jaunas būdamas svajojau būti garsus krepšininkas. Tokie studentų pasisakymai apie 

gyvenimo tikslus rodo jų orientaciją į sėkmę gyvenime kaip esminę gyvenimo strategiją (Nuo pat mažens 

mano gyvenimo tikslas yra sportuoti ir iškilti kuo aukščiau savo galimybių). Svarbu, kad tyrime dalyvavę 

studentai aktyviai sportuoja ir, kaip planavo dar vaikystėje, sėkmingai siekia aukštų sporto rezultatų. Tai 

leidžia daryti prielaidą, kad ankstyvas tikslo suvokimas daugiausia lemia jo sėkmingą realizavimą. Kartu 

galima teigti, kad nuo vaikystės puoselėjami tikslai, siekių stabilumas, užsispyrimas – tai sportininką 

charakterizuojančios asmeninės savybės. 

Negalima nepaminėti ir tokio fakto, kad dalis studentų savo gyvenimo planus dažniausiai kuria 

atsižvelgdami į besikeičiančią situaciją ir negalvodami apie realias gyvenimo perspektyvas. Tokius 

studentus mokslininkai priskiria nematantiems aiškios perspektyvos ir teikiantiems didelę reikšmę 

atitiktinumams (Абульханова-Славская, 1991, Jacikevičius, 1994, Ядов, 2000; Bobrova, 2008). 

Analizuojant rašinius pastebėta tendencija kartoti visuomeniniame gyvenime dažnai deklaruojamus 

teiginius apie „gyvenimo“ bei „egzistavimo“ skirtumus, apie turiningo gyvenimo siekius: Išliko tas 

stereotipiškas pasakymas, kad privalu pasodinti medį, pastatyti namą ir užauginti vaiką; Nesielk su kitais 

taip, kaip nenorėtum, kad su tavimi elgtųsi. Tikėtina, kad studentų įvardytos nuostatos byloja apie būties 

įprasminimo svarbumą, suvokimą tų gyvenimo dėsnių, kurie praturtina jaunų žmonių vertybių skalę, 
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padeda priimti teisingus sprendimus. Tai ypač aktualu Lietuvoje ir pasaulyje vykstančios dvasinių 

vertybių krizės akivaizdoje (tai akcentuojama metodologinėje disertacijos dalyje pateiktose aksiologinės-

antropologinės vertybių krizės prieigose), kai daugelis žmonių nemato, o gal nebeieško gyvenimo 

prasmės, pagrindinių motyvacijos galių, kaip daugiau ar mažiau žmogaus subjektyviai įsisąmonintų 

vidinių elgesio paskatų.  

Dalis tiriamųjų, apibūdindami savo siekius, rėmėsi įvairiais gyvenimo moto (Gyvenk, veik ir siek! 

Apie ką galvosi, tuo ir tapsi). Kai kurie tiriamieji teigė, kad reikia gyventi remiantis nuostata „čia ir 

dabar“ (Manau, reikia gyventi šia diena). Pastarojo tipo teiginiai, manytume, reikalauja gilesnės analizės, 

bandymo suvokti, ar tai momentinės nuotaikos išraiška, kai studentas dar nejaučia atsakingumo už savo 

ateitį, ar tai jau yra jo gyvenimo filosofijos išraiška, primenanti žmogui, jog turime būti sąmoningi ir 

džiaugtis kiekviena nauja diena.  

 

Asmeninio gyvenimo tikslai  
Šiai kategorijai būdingos subkategorijos (2 pav.): šeimos kūrimas, vaikų auginimas, rūpinimasis 

būsimais vaikais, rūpinimasis tėvais, asmeninių savybių tobulinimas. Šeima, kaip reikšminga vertybė, 

minima daugelio studentų (subkategorijos turinį išreiškia penkiolika teiginių) nepriklausomai nuo jų 

amžiaus ir lyties (Viena svarbiausių mano svajonių ir pagrindinis tikslas yra tvirtos, mylimos ir mylinčios 

šeimos turėjimas; Mano gyvenime labai svarbi yra šeima, todėl vienas iš gyvenimo tikslų – turėti šeimą, 

kuri galėtų būti pavyzdys kitoms šeimoms). Taigi statusinės pozicijos ir socialinės padėties 

saviidentifikavimas apibrėžiamas šeimos turėjimu ir tampa savotišku gyvenimo stiliaus simboliu. 

Suvokdami šeimą kaip svarbią asmeninio gyvenimo vertybę, studentai kartu demonstruoja orientaciją į 

tradicines santykių šeimoje formas, priima vyresniosios kartos vertybines nuostatas (Svajoju sukurti 

šeimą; Labai svarbu pamąstyti apie šeimą, ji yra pati svarbiausia mano gyvenime). Galima teigti, kad 

tirtų studentų nuostatos atitinka arba yra artimos tradicinės šeimos sampratai. Tiriamųjų požiūris į šeimos 

misiją patvirtina ir R. Inglehart, Ch. Welcel (Инглхарт, Вельцель, 2011) apibūdintą nuomonę, kad žemo 

ekonominio lygio šalyse skirtumai tarp kartų mažiau išryškėja: jaunimas ir vyresnio amžiaus žmonės 

demonstruoja apytiksliai vienodus tradicinių ir šiuolaikinių vertybių pripažinimo rodiklius. 

 

 
2 pav. Asmeninio gyvenimo tikslų struktūra (kategorija ir subkategorijos) 

 

Išaiškėjo ir tai, kad tikslo turėti šeimą realizavimas studentams yra sudėtingas ir problemiškas dėl 

to, kad reikia rasti šeimos ir profesinių siekių kompromisą. Galima daryti prielaidą, kad „kitaip“ kurti 

šeimas žmones verčia pasikeitusios gyvenimo sąlygos, kurios tapo labai sudėtingos, ypač aktuali būsto 

problema. Tokia situacija, manytume, verčia rinktis: kurti šeimą ir auginti vaikus neturint garantijų, kad 

juos materialiai išlaikysi, ar jos nekurti, nes nežinia, kokia bus profesinė karjera. Dėl tokių sąlygų, matyt, 

ir nekuriamos šeimos – tai atidedama vėlesniam laikui arba gyvenama kartu nesusituokus, 

neįsipareigojant savo partneriui. Pažymėtina, kad planuodami ateitį šiuolaikiniai studentai konstruoja 

vartojimo strategijas, kurios, jų manymu, pasieks optimalų lygį po 5–10 metų (dalis tiriamųjų įsivaizduoja 

turėsią geras pajamas ir kokybišką gyvenimą). Jau dabar planuojamos investicijos į būsimų vaikų 

išsilavinimą (Stengiuosi, kad mano vaikai gautų pačias geriausias sąlygas tobulėti ir garsintų mūsų 
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šeimą). Galima teigti, kad vartojimas tapo svarbia socialine-kultūrine charakteristika, betarpiškai susieta 

su gyvenimo stiliumi, jo projektavimu. Trijuose rašiniuose užsimenama apie vaikus (išskirta 

subkategorija vaikų auginimas), todėl galima daryti prielaidą, kad tai projekcija į ateitį, asmeninio 

gyvenimo planų raiška, siekiai užauginti vaikus, jais rūpintis (Svajoju turėti keletą gražių vaikų; Vaikai, 

mano manymu, yra gyvenimo tikslas; Žinoma, norėčiau turėti vaikų).  

Reikšmingi vertybiniu požiūriu teiginiai, kuriuose aiškiai išsakytas noras rūpintis vaikais (Mano 

tikslas yra toks, kad mano vaikai niekada nepatirtų to, ką teko patirti man <...>). Iš rašinių konteksto, 

kuriame randama tokių teiginių, galima daryti išvadą, jog atskirų studentų gyvenimas nebuvo lengvas, 

vienaip ar kitaip jie gyvenime yra pajautę materialinių ir (ar) dvasinių vertybių stygių. Šios subkategorijos 

parodo būsimų tėvų nuostatas rūpintis savo vaikais, išgyventi dėl jų ateities. Vadinasi, studentų 

teiginiuose išryškinta pagrindinė šeimos funkcija – auginti ir auklėti vaikus, tuo pačiu atsispindi ir 

dorovės griūtis – šeimos santykių irimas. 

Studentų altruistines vertybines nuostatas rodo ir tai, kad kai kurie iš jų jaučiasi skolingi ir dėkingi 

tėvams už teikiamą materialinę paramą studijuojant. Tokie studentai svajonę ir tikslus sieja su galimybe 

ateityje atsidėkoti už teikiamą pagalbą (Kai baigsiu universitetą, stengsiuosi kuo labiau paremti tėvelius 

dėl visko, ką jie padarė dėl manęs). Tai leidžia teigti apie tokias susiformavusias studentų brandžias 

savybes kaip atsakingumas už savo artimuosius, noras jiems padėti ir nusiteikimas stabiliems tarpusavio 

ryšiams, rūpinimosi tėvais, kaip paskirties gyvenime, suvokimas. Šias savybes pabrėžia ir kiti autoriai 

(Мартынюк, 1990, Leider, 2008). 

Išryškėjo šios altruistinio turinio apraiškos: jautrumas, gerumas, rūpestingumas, noras dalintis 

tokiomis vidinėmis vertybėmis kaip parama, tolerancija, tai yra vidiniu turtu, kuris sunkiai pamatuojamas 

ir yra visiškas kontrastas materialiam turtui. Akivaizdu, kad šiems studentams būdingas altruizmas, kai 

asmenybė sąmoningai orientuojasi į kitų žmonių gerovę. Rašinių analizė išryškino ir asmeninių savybių 

tobulinimo nuostatas (Mano gyvenimo tikslai susiję su asmeninių savybių tobulinimu bei dvasinėmis 

vertybėmis; Tam ir mokausi, kad pats išmokčiau ir kitus galėčiau mokyti <...>). Tai, ko gero, reikšminga 

būsimo specialisto nuostata, bet ją išsakė tik du tiriamieji. Šį faktą galima paaiškinti studentų siekiais 

pirmiausia sėkmingai baigti mokslus, įsitvirtinti visuomenėje, tapti finansiškai nepriklausomais, todėl 

asmeninių savybių tobulinimo tikslai vertinami kaip mažiau reikšmingi sudėtingoje šiandienos situacijoje. 

 

Profesinio gyvenimo tikslai  
Šią kategoriją apibrėžia subkategorijos (3 pav.): išsilavinimo siekiai, abejonės dėl išsilavinimo 

būtinumo, kūno kultūros specialybės pasirinkimas, studijų tęstinumo siekiai, mėgstamo darbo siekiai, 

kūno kultūros mokytojo darbas, sporto trenerio darbas, profesionalus sportas. Tyrimo rezultatai parodė, 

kad studentams labai aktualus išsilavinimas (subkategorijos Išsilavinimo siekiai reikšmingumas išreikštas 

18 teiginių). Jauni žmonės pripažįsta išsilavinimo svarbą: projektuojant ateitį išsilavinimas yra 

svarbiausia pakopa, padedanti siekti sėkmės gyvenime. Galima teigti, kad šiuolaikinių studentų gyvenimo 

planai orientuoti į išsilavinimo, profesinius siekius. Šio tyrimo rezultatai sutampa su Kauno jaunimo 

situacijos tyrimų rezultatais (Kaminskaitė, 1996): besimokantis jaunimas „labai svarbiomis“ vertybėmis 

pripažįsta išsilavinimą, kiek mažiau vertinamas darbas ir šeima.  

Gilesnė tyrimo rezultatų analizė leido įžvelgti tiriamiesiems būdingą gyvenimo stiliaus strategiją, 

susietą su išsilavinimo lūkesčiais, tai – orientacija į artimiausius tikslus: Svarbiausias dabar mano tikslas 

pabaigti savo studijas, įgyti išsilavinimą; <...> siekiai yra pabaigti sėkmingai mokslo studijas; <…> 

svarbiausias mano gyvenimo tikslas - tai baigti universitetą. Kai kurie studentai, matyt, itin jaučia 

šiandieninės situacijos nestabilumą ir netikrumą, todėl išsilavinimo siekiais jie orientuojasi į artimiausius 

tikslus.  

Nustatyta ir tai, kad universitetinio išsilavinimo įgijimo strategijos pasirinkimas turi 

nevienareikšmę prasmę: viena vertus, tai galimybė įgyti reikiamų žinių (studentai, kalbantys apie 

orientaciją į ateitį, pirmiausia ją sieja su žinių, įgytų universitete, pritaikymu), kita vertus, formalus 

diplomo įgijimas, liudijantis universitetinį išsilavinimą, atveria realesnes galimybes įsidarbinti. 

Universitetinių studijų motyvai liudija ir apie išsilavinimą kaip instrumentinę vertybę. Ja pasinaudoja tie, 

kuriuos galima vadinti siekiančiais sėkmingos karjeros ir materialinės gerovės. Praktiškai išnyksta 

terminalinė išsilavinimo funkcija. Jaunimas vis labiau pragmatiškėja, t. y. profesinį išsilavinimą supranta 

kaip gyvenimo tikslų įgyvendinimo būdą, nes gyvena vartotojiškoje visuomenėje. Taigi galima teigti, kad 

pagrindinis aukštojo universitetinio išsilavinimo motyvas – siekis įgyti profesiją, sudarančią galimybę 

rasti gerai apmokamą darbą. Tai liudija utilitarinį šiuolaikinių studentų požiūrį į universitetinį išsilavinimą 

kaip išgyvenimo būdą. 
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3 pav. Profesinio gyvenimo tikslų struktūra (kategorija ir subkategorijos) 

 

Apmąstydami profesinius tikslus kai kurie studentai išreiškė abejones dėl universitetinio 

išsilavinimo reikalingumo, mokslo vertingumo, prasmingumo: <...> pradedi galvoti, ko vertas tas 

mokslas; Abejoju dėl mokslo reikalingumo, galvoju, kad ir be jo galima lengvai išsiversti. Išryškėjo ir 

finansinės problemos: Kokia prasmė mokėti milžiniškas sumas už mokslą, kai nėra iš kur mokėti <...>; 

Mokytis dabar yra labai didelė prabanga, nes daug kainuoja. Galima teigti, kad šiuolaikinius studentus 

lydi nerimas, baimė dėl ateities, galimų sunkumų vaizdiniai. Taigi pasitvirtino šiuolaikinės asmenybės 

vystymosi proceso sudėtingumas, reikalaujantis drąsos pakilti virš savęs, pripažinti savo bejėgiškumą kai 

kuriose situacijose, iš naujo įvertinti tai, kas anksčiau buvo pasiekta ir pripažinta, pažeminti ar visai 

nubraukti tai, kas taip neseniai buvo itin vertinama. 

Tyrimu nustatytas faktas, kad studentai studijas universitete suvokia ne kaip baigtinį procesą, bet 

orientuojasi į nuolatinio mokymosi strategijas, t. y. vadovaujasi švietimo reformos ir gyvenimo įdiegtu 

tęstinumo principu, deklaruojančiu kiekvieno asmens mokymosi visą gyvenimą idėją. Šiuo požiūriu 

tikslinga pacituoti subkategorijos Studijų tęstinumo siekiai turinį, kuriame išaiškėjo studentų suvokimas, 

kad išsilavinimas nesibaigia bakalauro laipsnio diplomu: Mano specialybės žmonėms viskas nesibaigia 

universiteto baigimu, mokytojams dar būtinas kvalifikacijos kėlimas; Vien universiteto žinių <...> 

neužtenka, reikia griebtis papildomo mokymosi <...>. Studentai suvokia, kad šiandieninėje 

konkurencinėje kovoje išlikti gali tik aktyvus, iniciatyvus ir prisiimantis atsakomybę už savo veiksmus 

žmogus, t. y. kaip asmeninę sampratą tvirtina tikslus ir vertybinius orientyrus, pirmą kartą taip 

suformuluotus 1994 m. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos Bendrųjų programų projekte.  

Reikšminga tai, kad dalis tiriamųjų studijuoja „savo svajonių“ specialybę: Kūno kultūra – tai mano 

svajonių studija, tikrai norėjau čia įstoti. Šis teiginys iliustruoja savęs realizavimo aspektą, kai profesinė 

veikla tampa integrali studento tapatybės, gyvenimo dalis. Kita vertus, tai galima sieti ir su kūno kultūros 

specialybės idealizavimu, kuris, be abejo, kyla iš patirtų malonių pojūčių sporte. 

Vienas didžiausių studentų troškimų – „geras darbas“ (Na, kitas mano gyvenimo tikslas yra turėti 

gerą darbą). Kalbėdami apie tokį darbą studentai suvokia jį kaip gerai apmokamą – rašinių turinyje 

dažnos dimensijos išsilavinimas ir pajamos. Deja, tik nedidelė dalis studentų svajoja apie jiems patinkantį 

darbą. Darytina prielaida, kad, vartodami žodį „gerą“, studentai įsivaizduoja ne tik gerai apmokamą, bet ir 

mėgstamą darbą, nes profesinio gyvenimo tikslų subkategorijose išryškėjo tiriamųjų siekiai dirbti kūno 

kultūros mokytojais, sporto treneriais (subkategorijų dažnis – 10 atvejų). 

Profesinio gyvenimo tikslus studentai sieja ir su profesionaliu sportu (subkategorijos raiška – 10 

teiginių). Tai prezentuoja tokie teiginiai: Nuo pat mažens svajojau būti profesionalus krepšininkas <…>; 

Mano gyvenimo tikslas tapti profesionalu, žaisti už rinktinę. Galima prielaida, kad profesionalaus sporto 

svajonės siejamos su studijų periodu. 

Apibendrinant šios kategorijos analizę galima teigti, kad studentų gyvenimo tikslų raiška leidžia 

išskirti racionalias ir pragmatines studentų nuostatas: daugelis studentų žinias, kultūrinį kapitalą, įgytą 

universitete, vertina kaip investicijas į ateitį, kaip ypatingą vartojimo formą, galimybę įsitvirtinti 

gyvenime. Tai savotiškas atsakas į globalizacijos iššūkius, pavyzdžiui: stiprinti asmens integralumą, 

plėtoti šiuolaikinei tarptautinei konkurencijai būtinas asmens ir visuomenės galias, padėti asmeniui „tapti 
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savarankišku, atsakingu žmogumi, norinčiu bei gebančiu nuolat mokytis ir kurti savo bei bendruomenės 

gyvenimą“ (Švietimo gairės, 2002, p. 84). 

 

Išvados 

1. Kūno kultūros ir sporto studijų programų studentai gilinasi į savo gyvenimo tikslus, 

pripažįsta jų turėjimo svarbą, nes tai žadina jų poreikį veikti (tikslas, kaip numatomo rezultato vaizdas, 

virsta skatinamąja jėga, padedančia kreipti veiksmą ir lemti jo atlikimo būdų / priemonių pasirinkimą). 

Integralių (visa apimančių) gyvenimo tikslų turinį atspindi šios subkategorijos: į prasmę orientuoti tikslai, 

įsisąmoninti tikslai, ilgalaikiai tikslai, būties įprasminimo tikslai – nuostatos. 

2. Studentų ateities strategijų hierarchijoje svarbiausią / aukščiausią poziciją užima profesiniai 

tikslai. Prioritetiškai akcentuojamas universitetinis išsilavinimas, aukštojo mokslo diplomo įgijimo 

galimybės, kaip profesinių žinių ir įgūdžių vartojimas, siekiant gyvenimo tikslų. Profesinių tikslų 

reikšmingumą studentai grindžia pragmatine nuostata, jog įgyta profesija sudaro pagrindą šeimos 

saugumui, jos gyvenimo kokybei.  

3. Studentų asmeninio gyvenimo tikslų turinį išreiškia šios subkategorijos: šeimos kūrimas, 

vaikų auginimas, rūpinimasis būsimais vaikais, rūpinimasis tėvais, asmeninių savybių tobulinimas. 

Suvokdami šeimą kaip svarbią asmeninio gyvenimo vertybę studentai demonstruoja orientaciją į 

tradicines santykių šeimoje formas, priima vyresniosios kartos vertybines nuostatas. Tuo pačiu neplanuoja 

kurti šeimos, kol neturi garantuoto materialinio pagrindo.  

4. Planuodami ateitį šiuolaikiniai studentai konstruoja vartojimo (individualios gerovės) 

strategijas, kurios, jų manymu, pasieks optimalų lygį po 5–10 metų (dalis tiriamųjų įsivaizduoja turėsią 

geras pajamas ir kokybišką gyvenimą). Tai leidžia teigti, kad vartojimas tampa svarbia socialine-kultūrine 

charakteristika, betarpiškai susieta su jaunų žmonių gyvenimo stiliumi, jo projektavimu. 

5. Studentų lūkesčių, išryškėjusių rašinių interpretacijose, analizė leidžia konstatuoti trejopą jų 

vertinimams būdingą būseną: optimizmą, baimę ir nusivylimą. Dalis tirtų studentų tiki ateities lūkesčių 

įgyvendinimu, daugelis iš jų į ateitį žvelgia be polėkio, be ypatingų vilčių ir iliuzijų.  

6. Išryškėjusios kūno kultūros ir sporto studijų programų studentų gyvenimo orientacijos ir 

planai, jų įsivaizduojamas ateities modelis leidžia konstatuoti, kad studentų gyvenimo tikslai – tai 

integralus rodiklis to, kokie motyvai, vertybinės orientacijos, turinys, būdai ir formos būdingi 

šiuolaikiniam akademiniam jaunimui. 
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EXPRESSION OF THE DIVERSITY OF ACADEMIC YOUTH’S PERSONAL AND 

PROFESSIONAL LIFE GOALS 
 

Summary 

 

Under the conditions of the transformation of the contemporary society, when cardinal social changes take 

place, the choice of life goals and their implementation are a relevant problem to every personality. Life goals obtain 

special significance in the period of youth, when an individual sets the direction of his/her own professional 

development, creates his/her personal life. The aim of the research is to investigate the diversity of Physical 

Education study programme’s students’ personal and professional life goals and, through these prisms, to foresee 

their future perspectives. To implement the aims, the methodology of qualitative research was chosen; socially 

constructed positions were matched with the interpretational provision. It was aimed to understand students’ self-

expression through life goals by analysing the content of their essays “Life Goals and Possibilities for Their 

Implementation”, also by paying special attention to the academic youth’s life goals and results being planned and 

aimed thanks to will-driven actions.  

On the grounds of the analysis of the research results, three categories closely related to life goals were 

distinguished: integral (all-encompassing) life goals; professional goals; personal life goals. The content of integral 

(all-encompassing) life goals was reflected by the following sub-categories: meaning-focused goals; realised goals; 

long-term goals; goals on giving sense to existence, i.e. attitudes. In the hierarchy of students’ future strategies, 

professional goals took the most important / highest position. The content of students’ personal life goals was 

expressed by the following sub-categories:    creation of family; raising of children; taking care of children-to-be; 

taking care of parents; development of personal traits. Perceiving family as an important value of personal life, 

students demonstrate their orientation towards the traditional forms of relationships inside a family. It should be 

noted that, when planning their future, present-day students construct the strategies of consumption and this allows 

them stating that consumption becomes the important socio-cultural characteristics, which is closely related to 

young people’s life style, its projection. The Physical Education and Sport study programme students’ life 

orientations and plans that have been revealed, the imaginary future models reflect not only the specificity of youth 

consciousness, the peculiarities of student’s age, but also the complicated present-day changes of a society.  

Key words: academic youth, personal and professional goals, choice. 
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BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIES STUDENTŲ 

PSICHOLOGINĖS SVEIKATOS DIMENSIJOS: RAIŠKA IR SĄSAJOS  

 
Vitalija Gerikienė, Eslanda Mockevičienė 

Šiaulių valstybinė kolegija 

 

 
Anotacija. Būsimo sveikatos priežiūros specialisto vertybių problematika ir formavimo aktualumas 

šiuolaikinėje visuomenėje skatina žvelgti į šiandienos studento vidinės darnos būseną, kuri sąlygoja teigiamos ir 

aktyvios asmenybės formavimąsi. Laimė, pasitenkinimas gyvenimu, vidinė darna, psichologinė gerovė, saviraiška ir 

kt. yra svarbūs psichologinės sveikatos komponentai. Atliktas kiekybinis tyrimas: anoniminė anketinė biomedicinos 

mokslų studijų srities programas Šiaulių valstybinėje kolegijoje studijuojančių studentų apklausa. Nustatytos 

tiriamųjų vidinės darnos jausmo ir pasitenkinimo gyvenimu reikšmingos sąsajos. Stiprios vidinės darnos studentai 

jaučiasi psichologiškai sveikesni, nesunkiai įveikia studijų krūvį, yra pozityviai nusiteikę studijų procese.  

Pagrindiniai žodžiai: studentas, studijos, vidinė darna, laimė.  

 

Įvadas 

Daugybė psichologinės sveikatos sąvokų: laimė, pasitenkinimas gyvenimu, saviraiška, objektyvus 

funkcionavimas, balansas, pusiausvyra, džiaugsmas, psichologinė gerovė, mėgavimasis, visavertė ir 

prasminga egzistencija ir kt., atsikartojančių, papildančių, patikslinančių viena kitą, naudojama gyvenimo 

kokybei apibrėžti (Anderson ir kt., 2004, Rapley, 2008). Psichologinė sveikata arba psichologinė gerovė 

suvokiama kaip derinys emociškai pozityvių būsenų, tokių kaip laimė ir optimaliai efektyvus 

funkcionavimas gyvenime (Deci, Ryan, 2008), ir siejama su teigiamai vykstančiu gyvenimu (Hupert, 

2009). Gröpel, Kuhl (2009) įvardija subjektyvios asmens gerovės sampratą, kurioje dominuoja emocinė 

(emocijos) bei kognityvinė gerovė (pasitenkinimas gyvenimu arba laimės jausmas). Laimė dažniausiai 

apibūdinama kaip trokštamas emocinis gėris, bendriausias gyvenimo tikslas ir toks gyvenimas, kuriame 

išsipildo žmogaus lūkesčiai (Monkevičius, 2011).  

Antonovsky (1987) sveikatą sieja su asmens vidinės darnos jausmu. Anot mokslininko, stiprios 

vidinės darnos žmogui yra būdingas prasmingumas (motyvuotas žmogus, gebantis susidoroti su 

stresoriais), suprantamumas (žmogus supranta gyvenimo iššūkius), kontroliavimas (žmogus tiki savo 

galimybėmis spręsti iškilusias problemas). Tiesioginė vidinės darnos pasekmė yra psichologinė žmogaus 

sveikata. Psichologiškai sveikas žmogus suvokia savo reakcijas, įvertina galimybes, geba adekvačiai 

suprasti ir interpretuoti, kas vyksta, sąmoningai suvokia savo jausmus ir veiklos motyvus, valingai 

kontroliuoja savo elgesį. Psichologiškai sveiki žmonės greitai užmezga ir geba palaikyti šiltus, artimus 

santykius su kitais žmonėmis, gerai jaučiasi bendraudami ir bendradarbiaudami, greitai adaptuojasi 

įvairiose socialinėse situacijose. Tokie žmonės yra jautrūs kitų jausmams, jie produktyviai išnaudoja savo 

įgūdžius ir gebėjimus bei nereikalauja, kad kiti tenkintų jų asmeninius poreikius (Pileckaitė-Markovienė, 

2002). 

Žmogus turi tam tikrus įsitikinimus. Jis konstruoja savo pasaulį remdamasis tais įsitikinimais ir 

ieško aplinkoje jų patvirtinimo (Cassidy ir kt., 2003). Vidinė darna, laimės jausmas, pasitenkinimas 

gyvenimu gali lemti pozityvų požiūrį į save ir supančią aplinką bei gerą sveikatą. Gera studentų sveikata 

yra būtina sąlyga rengiant būsimus aukštos kvalifikacijos specialistus (Dadelo ir kt., 2009). Būsimo 

sveikatos priežiūros specialisto vertybių problematika ir formavimo aktualumas šiuolaikinėje 

visuomenėje skatina žvelgti į šiandienos studento vidinės darnos būseną, kuri sąlygoja teigiamos ir 

aktyvios asmenybės formavimąsi. Tai gali turėti poveikį pozityviam savęs, kaip būsimo specialisto, 

savivaizdžiui bei pozityviam požiūriui į pacientų / klientų ir jų problemų sprendimą. Būtina rūpintis 

studentų psichologine sveikata (Biro ir kt., 2011). Tyrimų duomenys patvirtina, kad aukštas vidinės 

darnos lygis padeda sėkmingiau kovoti su stresinėmis gyvenimo situacijomis (Richardson, Ratner, 2005). 

Dažnesnis į problemą orientuotos streso įveikimo strategijos naudojimas yra susijęs su retesniais studentų 

sveikatos nusiskundimais studijų semestro pradžioje. Tikėtina, kad tiriamieji, naudojantys į problemą 

orientuotą įveikimo strategiją, susidūrę su stresogenine situacija, dažniau sėkmingai ją išsprendžia, ir dėl 

to jie savo sveikatą vertina geriau (Sapranavičiūtė, Perminas, 2011).  

Tyrimo tikslas – nustatyti Šiaulių valstybinės kolegijos biomedicinos mokslų studijų srities 

studentų vidinės darnos sąsajas su studentų psichologine gerove studijų procese.  

Tyrimo objektas – studentų vidinės darnos sąsajos su psichologine gerove studijų procese. 
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Tyrimo metodika ir organizavimas. Taikyta tikslinė imtis. Tiriamųjų kontingentą sudarė Šiaulių 

valstybinės kolegijos biomedicinos mokslų studijų srities studentai (n=511). Tyrime dalyvavo 395 

studentai (77 proc. visų tiriamųjų populiacijos). Tyrimas vyko 2013 metų sausio – vasario mėn. Taikytas 

kiekybinis tyrimas: anoniminė anketinė studentų apklausa. 

Klausimyną sudarė 2 klausimų blokai: laimės vertinimo klausimų blokas pagal Veenhoven (2009) 

(nustatytas aukštas vidinis skalės patikimumas: Cronbach alfa 0,838) ir studentų psichologinės būsenos 

vertinimo klausimų blokas (vidinis skalės patikimumas yra pakankamas: Cronbach alfa 0,598). 

Studentų vidinės darnos lygiui nustatyti taikyta modifikuota vidinės darnos vertinimo metodika, 

kurią sudaro 3 klausimai (Antonovsky, 1993, Lindfors ir kt., 2005). Išskirtos dvi tiriamųjų grupės: stiprios 

(0–2 balai) ir silpnos (3 ir daugiau balų) vidinės darnos studentai.  

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant duomenų kaupimo ir analizės SPSS programos 15 

versijos programinį paketą. Atlikta vienmatė duomenų analizė. Tiriamųjų vidinės darnos lygio statistinis 

ryšys vertintas susietų lentelių metodu su išskirtais klausimyne klausimų blokais. Remiantis lentelės 

duomenimis apskaičiuota chi kvadrato (χ²) reikšmė, jo laisvės laipsnių skaičius (lls) bei statistinis 

reikšmingumas (p). Požymių ryšiai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p ≤ 0,05; kai p ≤ 0,01 – labai 

reikšmingais, o kai p ≤ 0,001 – itin reikšmingais.  

 

Studentų vidinės darnos lygio, kognityvinės gerovės (laimės) vertinimo komponentų raiškos 

ir jų sąsajų su respondentų vidine darna analizė 

Tyrimu buvo siekta nustatyti Šiaulių valstybinės kolegijos biomedicinos mokslų studijų srities 

studentų vidinės darnos lygio sąsajas su studentų psichologine gerove studijų procese, nes žmogaus 

vidinė darna yra teigiamai susijusi su savęs vertinimu. Žmonės, vertinantys save teigiamai, sėkmingiau 

sprendžia iškilusias problemas, jų geresnė psichologinė sveikata, jie lengviau prisitaiko prie įvairių 

aplinkos sąlygų (Antonovsky, 1987, Geyer, 1997, Pileckaitė-Markovienė, 2002).  

Taikant modifikuotą Lindfors ir kt. (2005) metodiką buvo išsiaiškintas stiprios ir silpnos vidinės 

darnos studentų skaičius. Tyrimo duomenimis, stiprios vidinės darnos studentai sudarė 60 proc. (n = 240), 

o silpnos vidinės darnos studentai – 40 proc. (n = 155) visų apklaustų respondentų.  

Vidinės darnos jausmas neatsiejamas nuo laimės jausmo. Būtų sudėtinga išskirti svarbiausią laimės 

veiksnį, nes, pasak Monkevičiaus (2011), kiekvieno žmogaus gyvenime laimę lemiantis veiksnių rinkinys 

yra skirtingas. Gröpel, Kuhl (2009) laimę tapatina su pasitenkinimu gyvenimu.  

Siekiant atskleisti respondentų vidinės darnos lygį, buvo analizuojama studentų laimės, kaip 

kognityvinės gerovės, raiška. Apibendrinti tiriamųjų apklausos rezultatai pateikti 1 lentelėje.  

 
1 lentelė. Studentų laimės vertinimo komponentų raiškos skirstinys 

Teiginys 

Visiškai sutinku / 

sutinku 

Nei taip,  

nei ne 

Nesutinku/ 

visiškai nesutinku 

n proc. n proc. n proc.  

Daugeliu atžvilgiu mano gyvenimas yra arti mano idealo 174 44,1 163 41,2 58 14,7 

Mano gyvenimo sąlygos yra puikios 239 60,5 120 30,4 36   9,1 

Aš esu patenkintas savo gyvenimu 378 95,7   17   4,3 - - 

Iki šiol aš gavau svarbius dalykus, kurių norėjau savo 

gyvenime 

243 61,8 113 28,5 38   9,7 

Jei galėčiau savo gyvenimą gyventi iš naujo, aš nekeisčiau 

beveik nieko 

142 36,3 127 32,1 125 31,6 

 
Idealas – tai žmogaus veiklos aukščiausio tikslo vaizdas, siektina norma, tobulybė (Monginaitė, 

2005). Tik 44 proc. apklausos dalyvių mano, jog jų gyvenimas yra artimas susikurtam gyvenimo idealui, 

o beveik 15 proc. studentų su šiuo teiginiu visiškai nesutinka (žr. 1 lent.). Daugiau stiprios vidinės darnos 

respondentų (49 proc.) yra manančių, kad dabartinis gyvenimas yra toks, kokio norisi (n = 117), lyginant 

su silpnos vidinės darnos tiriamaisiais – 37 proc. (n = 57). Nesutinkančių su teiginiu daugeliu atžvilgiu 

mano gyvenimas yra arti mano idealo stiprios ir silpnos vidinės darnos studentų atsakymų dažnis 

statistiškai reikšmingai nesiskiria: 14 proc. (n = 33) ir 16,1 proc. (n = 25); (χ² = 5,531; lls = 2; p = 0,063).  

Trys penktadaliai (60,5 proc.) tiriamųjų yra patenkinti esamomis gyvenimo sąlygomis (n = 239) 

(žr. 1 lentelę). Nustatytas statistiškai reikšmingas (p < 0,001) skirtumas tarp stiprios ir silpnos vidinės 

darnos studentų atsakymų apie gyvenimo sąlygas: beveik 70 proc. stiprios vidinės darnos studentų 

dabartines gyvenimo sąlygas vertina puikiai, kai silpnos vidinės darnos respondentų teigiamų atsakymų 

dažnis buvo tik apie 50 proc. (2 lentelė).  
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2 lentelė. Studentų laimės vertinimo komponentų ryšys su vidine darna 

Darnos lygis Visiškai sutinku / 

sutinku 
Nei taip, nei ne 

Nesutinku / visiškai 

nesutinku 

n proc. n proc. n proc. 

Mano gyvenimo sąlygos yra puikios (χ² = 16,038; lls = 2; p = 0,000) 

Stiprus vidinės darnos lygis 164  68,3 60  25,0 16    6,7 

Silpnas vidinės darnos lygis   75  48,4 60  38,7 20 12,9 

Aš esu patenkintas savo gyvenimu (χ² = 12,453; lls = 1; p = 0,000) 

Stiprus vidinės darnos lygis 237 98,8 3 1,3 - - 

Silpnas vidinės darnos lygis 141 91,6 13 8,4 - - 

Iki šiol aš gavau svarbius dalykus, kurių norėjau savo gyvenime (χ² = 10,955; lls = 2; p = 0,004) 

Stiprus vidinės darnos lygis 163 67,9 60 25,0 17   7,1 

Silpnas vidinės darnos lygis   80 51,9 53 34,4 21 13,6 

Jei galėčiau savo gyvenimą gyventi iš naujo, aš nekeisčiau beveik nieko (χ² = 26,428; lls = 5; p = 0,000) 

Stiprus vidinės darnos lygis 96 40,0 86 35,9 58 24,1 

Silpnas vidinės darnos lygis 47 30,3 41 26,5 67 43,2 

 
Gauti duomenys rodo, jog didžioji dalis (68,6 proc.) studentų yra patenkinti savo dabartiniu 

gyvenimu (žr. 1 lentelę). Lyginant stiprios ir silpnos vidinės darnos respondentų pasitenkinimą gyvenimu 

nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas (p < 0,001) (2 lentelė). Dėl teiginio Aš esu patenkintas savo 

gyvenimu neturėjo tvirtos nuomonės tik 1 proc. stiprios vidinės darnos studentų ir 8 proc. silpnos vidinės 

darnos studentų.  

Kiekvienas žmogus turi gyvenimo, gyvenimo tarpsnių ar konkrečios veiklos tikslus. Tikslai yra 

tarsi orientyrai, nurodantys, ką žmogus nori pasiekti, gauti. Didžioji dalis respondentų nurodė, jog gauna 

svarbius dalykus, kurių siekė – tai patvirtino 62 proc. apklaustųjų (1 lentelė). Analizuojant atsakymų į šį 

teiginį pasiskirstymą pagal studentų vidinės darnos lygį paaiškėjo, kad statistiškai reikšmingai (p < 0,01) 

daugiau stiprios vidinės darnos (68 proc.) nei silpnos vidinės darnos (52 proc.) ir mažiau stiprios vidinės 

darnos (7 proc.) nei silpnos vidinės darnos (14 proc.) studentų iki šiol gavo visus svarbius dalykus, kurių 

siekė (2 lentelė).  

Panašiai pasiskirstė respondentų atsakymai, jog savo gyvenimo nekeistų – 36 proc., abejoja – 

32 proc., gyvenimą norėtų nugyventi kitaip – 32 proc. (1 lentelė). 2 lentelės duomenys rodo, kad dvigubai 

daugiau silpnos vidinės darnos respondentų (43 proc.) lyginant su stiprios vidinės darnos tiriamaisiais 

(24 proc.) gyventi norėtų kitaip. Neketinančių keisti savo gyvenimo stiprios vidinės darnos studentų yra 

daugiau (40 proc.) nei silpnos vidinės darnos studentų (30 proc.) (p < 0,001). 

Laimė – subjektyvus asmenybės ir gyvenimo santykis, tačiau ji turi ir objektyvias charakteristikas. 

Smegenų ląstelių ir genų tyrimai (Lyubomirsky, 2008) pagrindė, kad 50 proc. žmogaus laimės lemia 

genetiškai užkoduoti polinkiai ir jų ugdymas, 10 proc. – demografiniai veiksniai ir gyvenimo aplinkybės, 

o 40 proc. mes kontroliuojame patys, sąmoningai rinkdamiesi prasmingą veiklą, užmegzdami pažintis, 

formuodami savo pažiūras ir įgyvendindami svajones. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog 70,9 proc. tirtų 

studentų (n = 280) apklausos vykdymo metu jautėsi laimingi. Nei laimingi, nei nelaimingi jautėsi 

25,3 proc. respondentų (n = 100), o nelaimingi – 3,8 proc. apklaustųjų (n = 15). Nustatyta, kad stiprios 

vidinės darnos laimingų studentų buvo daugiau nei laimingų silpnos vidinės darnos respondentų 

(p < 0,001) (3 lentelė). 
3 lentelė. Kiek laimingas Tu jautiesi gyvendamas dabar? 

Darnos lygis 

Respondentų skaičius (n), atsakymo dažnis (proc.) 

Visiškai sutinku / sutinku Nei taip, nei ne 
Nesutinku / visiškai 

nesutinku 

n proc. n proc. n proc. 

Stiprus vidinės darnos lygis 191 79,5 45 18,9 4 1,6 

Silpnas vidinės darnos lygis 89 57,4 55 35,5 11 7,1 

χ² = 34,330; lls = 4; p = 0,000 

Gauti duomenys rodo, kad didžioji respondentų dalis (90,3 proc.) dėl besiklostančio gyvenimo 

jaučiasi patenkinta / iš dalies patenkinta (n = 357), o dešimtadalis apklaustųjų (9,7 proc.) yra nepatenkinti 

/ labai nepatenkinti (n = 38). Labiau patenkinti gyvenimu yra stiprios vidinės darnos studentai (4 lentelė). 

95 proc. stiprios vidinės darnos tiriamųjų yra patenkinti / iš dalies patenkinti besiklostančiu gyvenimu ir 

5 proc. – nepatenkinti. Tuo tarpu silpnos vidinės darnos nepatenkintų / ypač nepatenkintų besiklostančiu 
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gyvenimu yra 3 kartus daugiau – 16,7 proc., o patenkintų / iš dalies patenkintų yra 11,8 proc. mažiau – 

t. y. 83,2 proc. tiriamųjų lyginant su stiprios vidinės darnos studentais (p < 0,001). 

 
4 lentelė. Kaip Tu jautiesi dėl savo besiklostančio gyvenimo? 

Darnos lygis 

Respondentų skaičius (n), atsakymo dažnis (proc.) 

Patenkintas 

 

Ne visai 

patenkintas 

Šiek tiek 

nepatenkintas 

Ypač 

nepatenkintas 

n proc. n proc. n proc. n proc. 

Stiprus vidinės darnos lygis 149 62,1 79 32,9 12 5,0 0 0 

Silpnas vidinės darnos lygis   55 35,5 74 47,7 21 13,5 5 3,2 

χ² = 34,225; lls = 3; p = 0,000 

Analizuojant studentų nuomonę apie dabartinį jų gyvenimą nustatyta, kad 49,6 proc. respondentų 

yra patenkinti (n = 196), o 2,3 proc. tiriamųjų – nepatenkinti (n = 9). Likusi apklausos dalyvių dalis 

(48,1 proc.) nurodo, jog dabartinis gyvenimas įvairus ir dinamiškas (n = 190), todėl nuo įgyvendinamos 

veiklos sėkmingumo, supančių aplinkybių priklauso ir studentų požiūris į savo gyvenimą. Dabartiniu 

gyvenimu yra patenkintų daugiau nei pusė (55 proc.) stiprios vidinės darnos tiriamųjų, o teigiančių, jog 

dabartiniu gyvenimu nepatenkinti, stiprios vidinės darnos tiriamųjų nėra (5 lentelė). 41,3 proc. apklausoje 

dalyvavusių silpnos vidinės darnos respondentų teigia, kad jie yra patenkinti dabartiniu gyvenimu. 

Pastebėtina, kad visiškai nepatenkintų savo gyvenimu yra 5,8 proc. silpnos vidinės darnos studentų. Kas 

antras (53 proc.) silpnos vidinės darnos apklausos dalyvis teigia esąs kartais patenkintas, o kartais 

nepatenkintas dabartiniu gyvenimu. Taigi, statistiškai reikšmingai (p < 0,001) stiprios vidinės darnos 

tiriamieji yra labiau patenkinti dabartiniu gyvenimu. 

 
5 lentelė. Ką Tu manai apie savo dabartinį gyvenimą? 

Darnos lygis 

Respondentų skaičius (n), atsakymo dažnis (proc.) 

Žavus 
Labai patenkintas 

/ patenkintas 
Įvairus 

Nepatenkintas / 

labai nepatenkintas 
Siaubingas 

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc. 

Stiprus vidinės darnos lygis 2

4 

10,0 108 45,0 108 45,0 - - - - 

Silpnas vidinės darnos lygis 7 4,5 57 36,8 82 52,9 8 5,2 1 0,6 

χ² = 20,293; lls = 4; p = 0,000 

Nuotaika – tai vyraujanti, ilgai trunkanti emocinė būsena, kuri teigiamai ar neigiamai veikia 

individo požiūrį į jį supantį pasaulį (Jusienė, Laurinavičius, 2007). Apklausos vykdymo metu daugiau nei 

pusė (58,7 proc.) studentų (N = 232) buvo labai geros ar geros, trečdalis (31,2 proc.) – eutiminės 

(vidutinės) (n = 127), o 9,1 proc. – dirglios ar disforinės (šiek tiek prislėgtos, labai prislėgtos) (n = 36) 

nuotaikos. Analizuojant tiriamųjų nuotaiką išryškėjo reikšmingi skirtumai (p < 0,001) tarp stiprios ir 

silpnos vidinės darnos studentų atsakymų dažnių (6 lentelė). Labai geros / geros nuotaikos stiprios vidinės 

darnos studentų buvo 68,3 proc., vidutinės nuotaikos – ketvirtadalis, o šiek tiek prislėgtos / labai 

prislėgtos – 5,8 proc. Tuo tarpu silpnos vidinės darnos geros / labai geros nuotaikos studentų – 43,8 proc., 

t. y. beveik 20 proc. mažiau lyginant su stiprios vidinės darnos studentais. Vidutinės nuotaikos silpnos 

vidinės darnos studentų buvo 16,1 proc. mažiau, o šiek tiek prislėgtos / labai prislėgtos – 8,4 proc. 

daugiau lyginant su stiprios vidinės darnos studentais.  
6 lentelė. Kokia Tavo nuotaika šiuo metu? 

Darnos lygis 

Respondentų skaičius (n), atsakymo dažnis (proc.) 

Labai gera Gera Vidutinė 
Šiek tiek 

prislėgta 

Labai 

prislėgta 

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc.  

Stiprus vidinės darnos lygis 43 17,9 121 50,4 62 25,8 13 5,4 1 0,4 

Silpnas vidinės darnos lygis 14  9,0  54 34,8 65 41,9 20 12,9 2 1,3 

χ² = 25,169; lls = 4; p = 0,000 

Atsižvelgiant į tai, kad gyvenimo kokybė – tai distancija tarp individo pozicijos ir jo tikslų bei 

siekių, apimančių socialines prielaidas, būtinas asmens tikslams ir siekiams realizuoti (Anderson ir kt., 

2004), respondentams buvo pateiktas klausimas siekiant išsiaiškinti, kiek savo išsikeltų tikslų pasiekė per 

paskutinius penkerius metus. Didžioji dalis respondentų (65 proc.) nurodė, jog pasiekė daugumą 
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gyvenimo tikslų (n = 257), visus numatytus tikslus pasiekė 5,6 proc. apklaustųjų (n = 22), mažą dalį – 

28,1 proc. (n = 111), nė vieno – 1,3 proc. (n = 5) tyrime dalyvavusių studentų. Pasak MacLeod (2013), 

pozityvios mintys apie ateitį yra tikslai, kurių mes siekiame, apie juos mes sutelkiame savo gyvenimą ir 

planus. Tikslai ir planavimas yra susiję su gerove. Dažniau užsibrėžtų gyvenimo tikslų pasiekia aukštos 

vidinės darnos žmonės (Geyer, 1997). 

Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, kad 60 proc. respondentų yra stiprios vidinės darnos, 

96 proc. yra patenkinti savo gyvenimu, 90 proc. yra patenkinti dėl besiklostančio gyvenimo ir 65 proc. 

yra pasiekę daugumą gyvenimo tikslų, galima teigti, kad biomedicinos mokslų studijų srities programas 

studijuojantys studentai yra pozityvios psichologinės sveikatos.  

Palyginus stiprios ir silpnos vidinės darnos respondentų gyvenimo tikslų realizavimą galima 

pastebėti, kad daugiau stiprios vidinės darnos studentų pasiekė visus / daugumą išsikeltų tikslų ir mažiau 

pasiekė nedidelę dalį išsikeltų tikslų lyginant su silpnos vidinės darnos studentais (7 lentelė).  
 

7 lentelė. Per paskutinius penkerius metus kiek savo gyvenimo planų tikslų pasiekei? 

Darnos lygis 

Respondentų skaičius (n), atsakymo dažnis (proc.) 

Visus Daugumą Mažą dalį Nė vieno 

n proc. n proc. n proc. n proc. 

Stiprus vidinės darnos lygis 16 6,7 178 74,2 42 17,5 4 1,7 

Silpnas vidinės darnos lygis 6 3,9 79 51,0 69 44,5 1 0,6 

χ² = 34,349; lls = 3; p = 0,000 

Galima teigti, kad stiprios vidinės darnos studentai yra labiau patenkinti gyvenimu ir laimingi nei 

silpnos vidinės darnos respondentai, o laimingi žmonės yra sveikesni, ilgiau gyvena, turi stipresnius 

socialinius ryšius, yra savarankiški, jie labiau „atsparūs“ įvairiems gyvenimo sunkumams, pasižymi 

veiklos kūrybiškumu ir siekia nuolat tobulėti (Monkevičius, 2011).  

 

Respondentų vidinės darnos sąsajos su jų požiūriu į psichinės-emocinės būsenos pokyčius 

studijų metu bei studijų krūvio vertinimu 

Vidinė darna labai glaudžiai susijusi su psichine, fizine ir psichosomatine sveikata. Žemos vidinės 

darnos žmonių labiau išreikšti psichosomatiniai simptomai, jie labiau linkę į depresiškumą ir nerimą. 

Žmonės, turintys aukštą vidinę darną, labiau linkę spręsti problemas, o ne jų išvengti. Vidinė darna 

neigiamai koreliuoja su sveikatos sutrikimo simptomais ir stresu bei gali sumažinti pastarojo įtaką 

žmogaus sveikatai. Turėdami aukštą vidinę darną žmonės mažiau patiria neigiamų emocijų bei lengviau 

įveikia atsiradusį stresą. Todėl šių žmonių psichologinė sveikata yra geresnė nei žmonių su žema vidine 

darna (Geyer, 1997, Myrin, Lagerstrom, 2008). 

Atlikto tyrimo duomenimis, studijų metu 17,2 proc. apklaustų studentų mano, jog jų psichologinė ir 

/ arba emocinė sveikata pagerėjo (n = 68), 43,3 proc., kad pablogėjo (n = 171), ir 39,5 proc. liko 

nepakitusi (n = 156). Išanalizavus studentų psichinės ir / arba emocinės būsenos pokyčių ryšį su jų 

vidinės darnos lygiu (8 lentelė) buvo nustatyta, kad, stiprios vidinės darnos studentų nuomone, jų psichinė 

ir / arba emocinė sveikata pagerėjo (20 proc.) ar liko nepakitusi (43 proc.) lyginant su silpnos vidinės 

darnos studentais (atitinkamai 14 ir 34 proc.) (p < 0,01). 

 
8 lentelė. Studentų nuomonės apie jų psichologinės ir/arba emocinės sveikatos pokyčius studijų metu 

ryšys su vidine darna 

Darnos lygis 

Respondentų skaičius (n), atsakymo dažnis (proc.) 

Pagerėjo Pablogėjo Nepakito 

n proc. n proc. n proc. 

Stiprus vidinės darnos lygis 47 19,6 89 37,1 104 43,3 

Silpnas vidinės darnos lygis 21 13,5 82 52,9   52 33,5 

χ² = 9,720; lls = 2; p = 0,008 

 

Žmogaus elgesys priklauso nuo jo emocijų ir mąstymo (Beck, 2005), todėl svarbu žinoti studentų 

psichologinę savijautą studijų metu. 9 lentelėje pateikti tik statistiškai reikšmingi skirtumai vertinant 

stiprios ir silpnos vidinės darnos studentų atsakymus. Rezultatų analizė atskleidė, kad stiprios vidinės 

darnos studentai dažniausiai skundėsi dažna nuotaikų kaita (18 proc.) ir nerimu (17 proc.) bei turėjo 

mažiau nusiskundimų dėl liūdesio, blogos nuotaikos (8 proc.), prarasto susidomėjimo anksčiau juos 
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dominusiais dalykais gyvenime (6 proc.), gyvenimo prasmės neaiškumo (3 proc.) lyginant su silpnos 

vidinės darnos studentais (9 lentelė). Silpnos vidinės darnos studentai gana dažnai skundėsi nuotaikų kaita 

(39 proc.), nerimu (29 proc.), liūdesiu (27 proc.), penktadalis (19 proc.) teigė, jog dingo susidomėjimas 

anksčiau dominusiais dalykais, septintadalis (15 proc.) nurodė gyvenimo prasmės dilemas.  

 
9 lentelė. Studentų nuomonė apie jų psichologinės savijautos pokyčius studijų metu 

Studentų psichologinės savijautos kriterijų 

raiška 
Darnos lygis 

Respondentų skaičius (n), 

atsakymo dažnis (proc.) 

Taip Ne 

n proc. n proc. 

Liūdesys ir bloga nuotaika 

χ² = 25,115; lls = 1; p = 0,000 

Stiprus vidinės darnos lygis 19 7,9 221 92,1 

Silpnas vidinės darnos lygis 41 26,5 114 73,5 

Dažna nuotaikų kaita  

χ² = 22,118; lls = 1; p = 0,000 

Stiprus vidinės darnos lygis 42 17,5 198 82,5 

Silpnas vidinės darnos lygis 60 38,7 95 61,3 

Dažnas nerimo jausmas  

χ² = 7,895; lls = 1; p = 0,005 

Stiprus vidinės darnos lygis 41 17,1 199 82,9 

Silpnas vidinės darnos lygis 45 29,0 110 71,0 

Dingo susidomėjimas anksčiau dominusiais 

dalykais  

χ² = 17,830; lls = 2; p = 0,000 

Stiprus vidinės darnos lygis 14 5,8 226 94,2 

Silpnas vidinės darnos lygis 29 18,7 126 81,3 

Kaltės jausmas  

χ² = 3,819; lls = 1; p = 0,051 

Stiprus vidinės darnos lygis 5 2,1 235 97,9 

Silpnas vidinės darnos lygis 9 5,8 146 94,2 

Gyvenimo prasmės neaiškumas  

χ² = 19,073; lls = 1; p = 0,000 

Stiprus vidinės darnos lygis 7 2,9 233 97,1 

Silpnas vidinės darnos lygis 23 14,8 132 85,2 

 

Studijų užduočių atlikimas ir rezultatai susiję su studentų sveikata, gyvensena ir sveikatos 

nusiskundimais (Trudeau, Shephard, 2008, Ansari, Stock, 2010). Remiantis Dix ir kt. (2012) autorių 

atliktų tyrimų duomenimis, besimokančiųjų pasiekimai turėjo tiesioginį ryšį su jų psichologine gerove. 

Palyginus mūsų atlikto tyrimo stiprios ir silpnos vidinės darnos studentų nuomonę apie savo studijų 

krūvio įveiką (10 lentelė) paaiškėjo, kad dvigubai daugiau stiprios vidinės darnos studentų nesunkiai 

įveikia studijų krūvį. Visiškai nesunkiai / nesunkiai mokymosi krūvį įveikė 19,2 proc. stiprios vidinės 

darnos ir 9 proc. silpnos vidinės darnos studentų. Labai sunkiai / sunkiai mokymosi krūvį įveikė 16,7 

proc. stiprios ir 26,5 proc. silpnos vidinės darnos studentų (p < 0,05).  

Taigi, pozityvi sveikata (aukšta sveikatos samprata, aukštas subjektyvios sveikatos lygis, sveikatai 

palanki elgsena, žemas sveikatos nusiskundimų lygis) yra susijusi su teigiamais akademiniais rezultatais 

(Ansari, Stock, 2010). 

10 lentelė. Studijų krūvio įveikos ryšys su studentų vidine darna 

Darnos lygis 

Respondentų skaičius (n), atsakymo dažnis (proc.) 

Labai sunku Sunku Vidutiniška Nesunku 
Visiškai 

nesunku 

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc. 

Stiprus vidinės darnos lygis 5 2,1 35 14,6 154 64,2 37 15,4 9 3,8 

Silpnas vidinės darnos lygis 6 3,9 35 22,6 100 64,5 11 7,1 3 1,9 

χ² = 10,867; lls = 4; p = 0,028 

 

Gauti tyrimo rezultatai (10 lentelė) leidžia teigti, kad daugiau stiprios vidinės darnos studentų 

(21,6 proc.) po dienos veiklų ir paskaitų nesijaučia arba retai jaučiasi visiškai ,,išsekę“ lyginant su silpnos 

vidinės darnos studentais (9,6 proc.). Daugiau silpnos vidinės darnos respondentų (90,4 proc.) lyginant su 

stiprios vidinės darnos tiriamaisiais (78,4 proc.) po dienos veiklų ir paskaitų jaučiasi pavargę (p < 0,05). 

Studentams buvo pateiktas klausimas, ar jie dažnai praleidžia paskaitas (11 lentelė). Nustatyta, kad 

silpnos vidinės darnos studentai praleidžia daugiau paskaitų lyginant su stiprios vidinės darnos 

tiriamaisiais, tačiau praleidžiamų paskaitų dažnis ir studentų vidinės darnos lygis statistiškai reikšmingo 

ryšio neturėjo (p > 0,05). 
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11 lentelė. Studentų psichologinės savijautos po paskaitų ir paskaitų praleidinėjimo ryšys su vidine darna 

Darnos lygis 

Respondentų skaičius (n), atsakymo dažnis (proc.) 

Sutinku Kartais Retai  Nesutinku 

n proc. n proc. n proc. n proc. 

Dienos pabaigoje, po paskaitų, Tu jautiesi visiškai ,,išsekęs“ (χ² = 10,596; lls = 3; p = 0,014) 

Stiprus vidinės darnos lygis 47 19,6 141 58,8 38 15,8 14 5,8 

Silpnas vidinės darnos lygis 41 26,5 99 63,9 12   7,7 3 1,9 

Tu dažnai praleidinėji paskaitas (χ² = 7,614; lls = 4; p = 0,107) 

Stiprus vidinės darnos lygis 7 2,9 32 13,3 34 14,2 167 69,6 

Silpnas vidinės darnos lygis 5 3,2 28 18,1 34 21,9 88 56,8 

 

Gera nuotaika ir teigiamos emocijos padidina pasitenkinimą darbu (Downey, 2008) bei pagerina 

darbo kokybę (Fisher, 2000). Analizuojant kolegijoje studijuojančių studentų emocinės savijautos ryšį su 

vidinės darnos lygiu buvo nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys (p < 0,001) – daugiau silpnos vidinės 

darnos studentų (48 proc.) nesidžiaugia viskuo, kaip anksčiau, o jų vykdoma veikla nebeteikia vidinio 

pasitenkinimo (8 proc.) lyginant su stiprios vidinės darnos respondentais (atitinkamai 29 ir 3 proc.) (12 

lentelė). 
12 lentelė. Psichologinės savijautos studijuojant kolegijoje ryšys su studentų vidine darna  

Darnos lygis 

Respondentų skaičius (n), atsakymo dažnis (proc.) 

Mane viskas džiugina, 

kaip ir paprastai 

 

Aš nesidžiaugiu 

viskuo taip, kaip 

anksčiau 

Niekas man 

nebeteikia tikro 

pasitenkinimo 

Aš jaučiu, kad 

esu visiškas 

nevykėlis 

n proc. n proc. n proc. n proc. 

Stiprus vidinės darnos lygis 163 67,9 70 29,2 6 2,5 1 0,4 

Silpnas vidinės darnos lygis 66 42,6 75 48,4 12 7,7 2 1,3 

χ² = 26,530; lls = 3; p = 0,000 

Apibendrinant galima teigti, kad studentų stipri vidinė darna yra svarbus psichologinės sveikatos 

elementas, tampriai susijęs su studentų pasitenkinimu gyvenimu: su jų laimės gyvenime jausmu, su 

pozityviu požiūriu į dabartinį gyvenimą ir gyvenimo tikslų siekimu. Vidinė darna svarbi ir studijų procese 

dėl psichologinės būsenos bei jos pokyčių, studijų krūvio įveikos. Tyrimo rezultatai pagrindžia ir 

suponuoja mintis apie studentų vidinės darnos stiprinimo strategijas aukštojoje mokykloje. Svarbi tampa 

ne tik studijų rezultatų siekiamybė, bet ir šiandienos studentų ir būsimų sveikatos priežiūros specialistų, 

kurių veikla neatsiejama nuo kliento / paciento gyvenimo kokybės sveikatos atžvilgiu, psichologinė 

sveikata.  

Ansari ir kt. (2011), ištyrę septynių Anglijos, Velso, Šiaurės Airijos universitetų studentų fizinę ir 

psichologinę gerovę, konstatuoja, kad aukštosios mokyklos turi skirti dėmesį studentų sveikatai ir gerovės 

poreikiams. Dadelo ir kt. (2009) siūlo esamą kritinę studentų sveikatos būklę gerinti gerai organizuotomis 

kūno kultūros pratybomis ir teoriniu fizinės saviugdos rengimo taikymu studijų laikotarpiu, kas sudarytų 

geras prielaidas jaunimo sveikatingumui tolesniame gyvenime. Keibienė ir kt. (2012) nurodo, kad 

,,kokybiškos studijos turi būti pagrįstos aukštesniais studijų siekiniais“, orientuotais ne tik į gebėjimų 

ugdymą, bet ir į vertybių transformaciją. Tam būtini afektiniai ugdymo tikslai, kurie pasiekiami 

mokymosi interaktyvumo palaikymo dėka bei efektyviai komunikuojant sistemoje „dėstytojas-studentas“. 

Taip pat svarbu studentus mokyti jų asmenybės EGO lygmenyje, stengiantis juos labiau pažinti. Ansari, 

Stock (2010), įžvelgiantys sveikatos, gyvensenos ir studijų pasiekimų reikšmingas sąsajas, akcentuoja 

visapusiškų sveikatos stiprinimo programų teigiamą poveikį studentų studijų pasiekimams. Braskamp 

(2007), išanalizavęs dvasingumo raidą studentiškame amžiuje, teigia, kad studentų dvasingumą galima 

paskatinti dviem būdais: sudarant sąlygas dvasingumui pažinti ir per modeliavimą, kai dvasingumo 

pavyzdžiu yra aukštosios mokyklos dėstytojai ir personalas. Autoriaus nuomone, aukštojoje mokykloje 

turėtų būti skiriama laiko temų, tokių kaip prasmė, tikslas, viltis, asmeninis pašaukimas, vidinis 

gyvenimas ir kt., aptarimui, sudaromos sąlygos saugiam savęs pažinimui. Biro, Adany, Kosa, (2011), 

tyrinėję socialinės paramos stiprią ir pozityvią koreliaciją su geresne studentų psichologine sveikata, 

apibendrina: būtina rūpintis studentų psichine sveikata. Taigi, sudarant studijų programas būtina numatyti 

ne tik aiškius programos studijų rezultatus, bet ir integruoti studentų psichologinės sveikatos stiprinimą 

tiek į programos, tiek į dalykų studijų rezultatus.  
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Išvados  

1. Nustatyta, kad stiprios vidinės darnos lygio tirtų biomedicinos mokslų studijų srities studentų 

yra daugiau nei pusė. Didžioji dalis studentų yra patenkinti savo dabartiniu ir besiklostančiu gyvenimu, 

jaučiasi laimingi, yra pasiekę daugumą savo gyvenimo tikslų ir tai reikšmingai siejama su stipria 

tiriamųjų vidine darna. 

2. Du penktadaliai tirtų studentų nurodė neigiamus psichinės-emocinės būsenos pokyčius 

studijų metu, ir tai pažymėjo statistiškai reikšmingai daugiau silpnos vidinės darnos studentų. Stiprios 

vidinės darnos studentai rečiau nei silpnos vidinės darnos studentai skundėsi bloga bei dažnai 

besikeičiančia nuotaika, nerimu, kaltės jausmu, prarastu susidomėjimu anksčiau dominusiais dalykais bei 

dar nesuvokiama gyvenimo prasme. Nustatyta, kad daugiau stiprios vidinės darnos studentų geriau jautėsi 

psichiškai ir emociškai, džiaugėsi gyvenimu, dvigubai daugiau stiprios vidinės darnos studentų lengviau 

įveikė mokymosi krūvį ir buvo mažiau pavargę po dienos veiklų, paskaitų bei buvo pozityviai nusiteikę 

studijų procese lyginant su silpnos vidinės darnos studentais. 
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PSYCHOLOGICAL HEALTH DIMENSIONS OF STUDENTS STUDYING IN THE STUDY 

AREA OF BIOMEDICAL SCIENCE: EXPRESSION AND INTERFACE  
 

Summary 

 

Abstract. The problem of the future health-care professionals’ values and the relevance of their formation 

encourage envisaging of a nowadays student’s inner harmony state, which determines the formation of a positive 

and active personality. Fortunately, satisfaction with life, consistency, psychological well-being, self-realization and 

so on are the important components of psychological health. A quantitative research was conducted: the anonymous 

questionnaire-survey of students studying programmes in the study area of biomedical science at Šiauliai State 

College. The significant links of the inner harmony and the sense of satisfaction with life of the surveyed students 

were established. Students with strong inner harmony feel psychologically healthier, they easily overcome the load 

of studies, have positive approach to the study process. 
Key words: student, studies, inner harmony, happiness. 
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MERGINŲ KŪNO SUDĖJIMAS: POŽIŪRIO Į SAVO KŪNĄ VERTINIMAS 
 

Elena Kairienė 
Šiaulių valstybinė kolegija 

 

 
Anotacija. Žmogaus kūno dydis ir proporcijos priklauso ne tik nuo biologinių, bet ir nuo socialinių bei 

ekonominių veiksnių. Pastebėta, kad daugelyje šalių daugėja nutukusių žmonių, kinta jų kūno proporcijos ir sudėtis, 

ypač keičiasi jaunų moterų kūno forma – daugėja ,,obuolio“ tipo nutukimo atvejų, prastėja lytinė sveikata. 

Pastaruoju metu idealizuojamas jaunų, lieknų, net liesų moterų kūnas, visa tai formuoja neteisingą merginų požiūrį į 

savo kūną bei nepasitenkinimą savimi. Straipsnyje apžvelgiama merginų nuomonių apie savo kūno vertinimą 

įvairovė ir veiksniai, formuojantys kūno vaizdo suvokimą. Tyrimo metu nustatyta, kad didžiosios dalies merginų 

realus kūno sudėjimas normalus, tačiau informantės norėtų būti lieknesnės. Dauguma devyniolikmečių merginų 

labai pasitiki savimi ir savęs nenuvertina. 

Pagrindiniai žodžiai: Sveikata, kūno sudėjimas, antropometrija, nutukimas, požiūris į savo kūną. 

 

Įvadas 

Visuomenė gali likti sveika tik išauginusi fiziškai ir dvasiškai sveikus palikuonis, o jų sveikatą 

geriausiai atspindi fizinė būklė – augimas ir brendimas. J. Tutkuvienė (2009a) pabrėžia, kad augančios 

kartos fizinės būklės rodikliai lyg veidrodis atspindi aplinkos ir visuomenės pokyčius. Žmogaus kūno 

sudėjimas (kūno dydis ir proporcijos) daugiausia priklauso nuo genetinių veiksnių, tačiau kraštutiniai 

veiksniai – tam tikros ligos, nesveika mityba, nuolatinis fizinis ir psichinis stresas – gali lemti genetinio 

potencialo nukrypimus augant ir galutinius kūno matmenis, taip pat kūno stambumo pokyčius brandos 

laikotarpiu (Tutkuvienė, Jakimavičienė, 2004). Pastaruoju metu yra aprašyta daugybė augimą lemiančių 

veiksnių, kuriami veiksnių grupių ir jų sąveikų modeliai (Harrisson ir kt., 2011). Kūno dydį antropologai 

apibūdina pagal tokius rodiklius: ūgį, svorį, kūno apimtis, kūno segmentų pločius, kūno stambumui 

vertinti naudojamą kūno masės ir kitus indeksus (Tutkuvienė, Jakimavičienė, 2004, Jakimavičienė, 

Tutkuvienė, 2004). Pagal įvairius kūno parametrus ir jų tarpusavio ryšį jauname amžiuje jau galima 

prognozuoti ir kūno kitimo tendencijas brandžiu amžiaus laikotarpiu ar senstant.  

Pastaruoju metu pastebėta, kad daugelyje šalių daugėja nutukusių žmonių, kinta jų kūno 

proporcijos ir sudėtis, ypač keičiasi jaunų moterų kūno forma (daugėja ,,obuolio“ tipo nutukimo atvejų), 

prastėja lytinė sveikata. J. Tutkuvienė (2009a) pastebi, kad šiuolaikinis pasaulis sprendžia vieną iš 

akceleracijos pasekmių – viršsvorio problemą. L. Zabulėnienės ir J. Tutkuvienės (2010) teigimu, 

,,žmogaus kūnas išlaiko pusiausvyrą tarp stabilumo ir plastiškumo, nuolat kinta laike ir erdvėje. Mūsų 

kūnas prisitaiko aplinkoje, reaguoja į išorės veiksnius, tačiau kinta ir dėl vidinių organizmo veiklos 

ypatybių“. 

Mokslininkai žmogaus kūną nagrinėja įvairiais aspektais, pavyzdžiui, V. Gudžinskienė (2007a) 

žmogaus kūną apibūdina kaip gyvenimo pagrindą ir metaforą, žmogaus egzistencijos išraišką. 

N. W. Loland (2000) teigimu, žmogaus kūnas yra sensorinio ir estetinio įvertinimo bei savojo įvaizdžio 

kūrimo centras ir laikomas aktyvia, transformatyvia bei dinamiška savęs išraiška. Kūno vaizdas apima 

kūno suvokimo tikslumą ir pasitenkinimo ar nepasitenkinimo juo laipsnį. Patrauklumo ir grožio kriterijai 

analizuojami per antropologinę prizmę J. Tutkuvienės (2008, 2009 b) mokslinėse publikacijose. Vienas iš 

svarbiausių žmogaus patrauklumo kriterijų yra kūno dydis. Žmogaus kūno dydžio įvairovės ribos yra 

labai plačios: daugelis fizinės būklės rodiklių (ūgis, svoris, kūno proporcijos) yra ilgo žmogaus 

evoliucijos proceso, prisitaikymo prie aplinkos rezultatas (Zabulėnienė, Tutkuvienė, 2010). 

Gamta pasirūpino, kad gražu yra tai, kas evoliuciškai teisinga. Jaunos moters kūne išoriškai matomi 

vaisingumo ir geros sveikatos požymiai. Tai plonas liemuo, gražūs klubai, putni stati krūtinė, skaisti 

veido oda, ryškios akys, spindintys plaukai, sveiki dantys. Tačiau kuo labiau pažengusi žmonių 

visuomenė socialiniu ir ekonominiu požiūriu, tuo labiau žmogaus vertės ir patrauklumo kriterijai tolsta 

nuo akivaizdžių biologinės kokybės žymenų. Būtų gerai, jeigu tai nekenktų žmogaus sveikatai. Deja, šiais 

laikais propaguojami pavojingi sveikatai fizinės išvaizdos bruožai. Dėl pastaraisiais metais kuriamo 

moters įvaizdžio ir mados didėja merginų ir jaunų moterų nepasitenkinimas savo kūnu (Tutkuvienė ir kt., 

2008, 2009a). Istorijos šaltiniuose nurodoma, kad moters grožio idealas nuolat keitėsi. Kultūrinių ir 

socialinių veiksnių įtaka kūno idealo formavimuisi ir požiūriui į savo kūną nagrinėta filosofijos, 

kultūrinės antropologijos, edukologijos, psichiatrijos ir psichologijos veikaluose. Kol žmonių populiacija 

buvo labai primityvi, ji turėjo tik vieną grožio standartą – biologinę sveikatą. Pirmykščiai žmonės 

garbino, jų manymu, sveiką ir vaisingą kūną, todėl prieš 20–30 tūkst. metų moters figūra (Vilendorfo 
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Veneros statulėlė) buvo vaizduojama su ypač didelėmis krūtimis (Colman, 1998). Gerėjant gyvenimo 

sąlygoms ir gausėjant žinių apie žmogaus sandarą, požiūris į idealų kūną kito. Antikinėje Graikijoje 

klestėjo kūno kultas, apie tai byloja gražių, atletiškų žmonių skulptūros, freskos ir mozaikos, keramikos 

puošyba. Senovės Romos meilės deivė Venera vaizduojama atletiška, proporcingo kūno sudėjimo. 

Viduramžiais buvo draudžiamas bet koks viešas nuogo kūno demonstravimas, todėl moterys krūtinės 

ląstą suverždavo, norėdamos paslėpti krūtis. XVI–XVII amžiaus grožio idealas – putli, stambių klubų ir 

šlaunų, tačiau mažakrūtė moteris (Tutkuvienė ir kt., 2008). Nuo XX a. vidurio prasidėjo vartotojiškas 

požiūris į žmogaus kūną. Pastaruoju metu populiariojoje Vakarų šalių žiniaklaidoje įsivyravo ypač 

neproporcingo kūno ,,idealas“ – aukšta, labai liekna, bet didelių krūtų moteris, tačiau antropologinėje 

literatūroje rašoma, kad toks morfologinių požymių derinys gamtoje pasitaiko ypač retai – vienai iš 

150 tūkst. moterų (Tutkuvienė, 2009 b). R. Potts ir R. Short (2000) pabrėžia, kad Pietų Amerikoje, ypač 

Brazilijoje, kalbant apie moters grožį, daugiau dėmesio skiriama klubų ir sėdmenų apimčiai. Merginos 

siekia bent priartėti prie ,,tobulo“ kūno įvaizdžio. Tačiau jauno, stipraus, grakštaus, raumeningo ir lieso 

kūno idealizavimas sukėlė neigiamų pasekmių sveikatai: gausėja duomenų apie liesumo maniją ir jos 

sukeliamas problemas, iškreiptą merginų požiūrį į savo kūną ir nepasitenkinimą savimi, depresiją, dietų 

vaikymąsi, mitybos sutrikimus. ,,Tobulo kūno nebūna“, – tikina profesorė antropologė J. Tutkuvienė 

(2009 b).  

Todėl šiame straipsnyje siekiama atsakyti į tokius probleminius klausimus: kaip merginos vertina 

savo kūną? kokie veiksniai formuoja pasitenkinimą savo kūnu? 

Jaunuolystė – vienas pažeidžiamiausių ir emociškai jautriausių, su mokymusi ir studijomis 

susijusių žmogaus raidos tarpsnių, todėl auksologiniai tyrimai ypač aktualūs šiandien, kai Lietuvoje 

sparčiai keičiasi socialinė ir ekonominė situacija, gyvenimo būdas, mitybos pobūdis (didėja greito, 

ekologiškai nesaugaus maisto suvartojimas), mažėja fizinis aktyvumas, prastėja lytinė sveikata. Nuo 

merginos sveikatos priklausys jos vaikų, taigi ir visuomenės sveikata. 

Tyrimo tikslas – įvertinti merginų kūno sudėjimą ir požiūrį į savo kūną.  

Tyrimo objektas – merginų kūno sudėjimas ir požiūris į savo kūną. 

 

Tyrimo metodika ir jos pagrindimas 

Tyrimo strategija ir jos parinkimo pagrindimas 

2012 m. atlikto tyrimo metu nagrinėjamas objektyvių duomenų ir požiūrio į savo kūną santykis. 

Tyrimas vyko dviem etapais. Pirmasis etapas – antropometrinis tyrimas. Tyrimui naudota standartinė 

antropometrinė metodika ir Martino instrumentai (ta pati autorė, toje pačioje erdvėje, naudodama tą pačią 

metodiką 1986 m. ir 2008 m. atliko detalų devyniolikmečių lietuvaičių merginų kūno antropometrinį 

tyrimą).  

Tyrimo data ir imtis. 2012 m. balandžio ir gegužės bei 2012 . lapkričio ir gruodžio mėnesiais 

Šiauliuose ištirtos 152 negimdžiusios devyniolikmetės lietuvaitės. Antropometrinių rodiklių (ūgio, svorio, 

liemens, klubų ir šlaunų apimčių) duomenys surašyti į originalią antropometrinio tyrimo anketą. Taip pat 

merginos atsakė į anketoje pateiktus klausimus apie socialinę būklę, brendimo ypatumus, nuomonę apie 

savo kūno sudėjimą. Pagal pateiktus kūno svorio ir ūgio duomenis buvo apskaičiuotas merginų kūno 

masės indeksas (toliau – KMI). Pagal apskaičiuotą KMI merginos buvo suskirstytos į keturias grupes. 

Kadangi siekiama visapusiškai suprasti ir atskleisti atskirų merginų požiūrį į savo kūną, tai 

antrajame tyrimo etape pasirinktas pusiau struktūruoto interviu metodas. Interviu atsitiktine tvarka buvo 

pasirinkta dvylika iš visų antropometriniame tyrime dalyvavusių merginų, atstovaujančių keturias KMI 

grupes. Informantų duomenys buvo fiksuojami raštu pusiau struktūruoto interviu metodu pagal parengtą 

klausimyną. 

Straipsnyje taikant 1986, 2008 ir 2012 metais ištirtų antropometrinių rodiklių lyginamąją analizę 

detaliai analizuojamas merginų požiūris į savo kūną. 

 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 

Realus merginų kūno sudėjimas 

Pagal pateiktus kūno svorio ir ūgio duomenis buvo apskaičiuotas merginų KMI. Pagal šį indeksą 

tiriamosios buvo suskirstytos į keturias grupes: per mažo svorio (KMI < 18,5 kg/m
2
), normalaus svorio 

(KMI ꞊ 18,5-24,9 kg/m
2 
), turinčių antsvorį (KMI ꞊ 25-29,99 kg/ m

2
) ir nutukusių (KMI ≥ 30 kg/m

2
).  
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1 lentelė. Merginų pasiskirstymas pagal kūno masės indeksą (KMI) 

KMI n proc. 

< 18,5 19 12,5 

18,5–24,9 109 71,71 

25–29,9 18 11,84 

> 30 6 3,95 

Iš viso 152 100 

 
2 lentelė. Merginų požiūris į savo kūną  pagal realų KMI 

KMI n proc. 

  KMI < 18,5 

- sveriu per mažai 

- sveriu normaliai 

- sveriu per daug 

 

7 

12 

- 

 

36,8 

63,2 

- 

KMI = 18,5–24,9 

- sveriu per mažai 

- sveriu normaliai 

- sveriu per daug 

 

2 

62 

45 

 

1,8 

56,9 

41,3 

KMI = 25–29,9 

- sveriu per mažai 

- sveriu normaliai 

- sveriu per daug 

 

- 

4 

14 

 

- 

22,2 

77,8 

KMI > 30 

- sveriu per mažai 

- sveriu normaliai 

- sveriu per daug 

 

- 

- 

6 

 

- 

- 

100 

 

Nustatyta, kad normalaus kūno svorio grupei priklauso didžioji dalis merginų – 71,71 proc. (žr. 

1 lentelę). Pasak J. Tutkuvienės (2001), elementarūs biologinių požymių pasiskirstymo dėsniai sako, kad 

gamtoje didžiausią dalį sudaro vidutinio stambumo individai, o stambių arba lieknų normaliai esti ne tiek 

ir daug. Žmogaus kūno dydis ir sandara labai priklauso nuo paveldėjimo, skiriasi tarp įvairių tautų ir 

etninės priklausomybės moterų. Tai, kas vieniems yra normalu, kitiems gali būti nukrypimas 

(Zabulėnienė, Tutkuvienė, 2010). 
3 lentelė. Antropometrinių rodiklių pasiskirstymas pagal metus 

Metai Ūgis KMI Krūtinės ap. Liemens ap. Klubų ap. Šlaunies ap. 

1986 166,7 23,97 87,78 74,12 99,3 59,2 

2008 167,94 21,70 85,54 69,9 95,41 56,30 

2012 168,2 21,82 85,82 70,2 95,80 56,92 

 

Analizuojant kūno sudėjimo pokyčius per pastaruosius dvidešimt metų pastebėta, kad labai 

smarkiai sumažėjo kūno masės indeksas (KMI) ir visos kūno apimtys. Klubų apimtis, kuri gerai atspindi 

visus tris kūno masės komponentus (kaulinį dubenį, sėdmenų raumenis ir riebalinį audinį), šiuolaikinių 

merginų yra pastebimai mažesnė (Tutkuvienė ir kt., 2008). Reikia manyti, kad tam įtakos turėjo ir 

žiniasklaidos piešiamas ypač liekno kūno idealas. Analizuojant kitų autorių duomenis pastebėta, kad 

lietuvių mergaičių požiūris į savo kūną buvo iškreiptas, daugiau nei pusė 16–18 metų merginų manė, kad 

jos yra storesnės nei iš tikrųjų (Tutkuvienė, 2001, Jankauskienė, Kardelis, 2002). Panaši situacija 

pastebėta ir kai kuriose Europos šalyse (Mikolajczyk, 2010). Šio tyrimo metu nustatyta, kad net 

41,3 proc. merginų, kurių svoris normalus, norėtų būti lieknesnės (žr. 2 lentelę). Tiesa, 2012 m. rezultatai 

tik patvirtina 2008 m. antropometrinio tyrimo vidurkių rodikius (žr. 3 lentelę). 

 

Informantų požiūris į savo kūno sudėjimą 

Gražus, sveikas ir stiprus fizinis kūnas – sveikatos ir laimės šaltinis. Visos merginos sutartinai 

pripažįsta, kad mūsų kūnas yra vienintelis dalykas, kuris priklauso mums visą gyvenimą, todėl kūnas yra 

turtas, kurį reikia mylėti ir puoselėti. ,,Rūpinimasis kūnu – tai rūpinimasis sveikata“, – samprotavo viena 

informantė. ,,Sveikata kaip ir gyvybė yra svarbiausia vertybė, tik dažnai negalvojam apie ją, kol jos 

neprarandam, o didžiausią įtaką sveikatai daro mūsų gyvenimo būdas“, – didžiavosi žiniomis, įgytomis 

studijų metu, kita informantė. Daugumos merginų nuomone, nuo sveikatos yra neatsiejamas grožis ir 
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patrauklumas. Visada gražiai atrodyti nori visos merginos: draugėms, vaikinams, visiems aplinkiniams, 

pačiai sau. Visos studentės sutinka, kad sveikas požiūris į savo kūną priklauso nuo mūsų pačių. Kelios 

informantės tvirtina, kad kūno dydis yra vienas iš patrauklumo kriterijų. Tyrėjų duomenimis, lietuviai yra 

tarp aukštaūgių: jaunų lietuvių vyrų vidutinis ūgis šiuo metu yra 181,5 cm, o moterų – 168,0 cm 

(Tutkuvienė, 2009b).  

Viena studentė pokalbio metu atviravo, kad pirmosios praktikos metu senyvo amžiaus pacientas jai 

ne tik padėkojo už rūpestingumą, malonų elgesį, bet ir pasidžiaugė jos išvaizda sakydamas, kad tapo 

sveikesnis stebėdamas ją ,,tokią aukštą, laibą kaip nendrę, su šviesiomis garbanomis, krintančiomis ant 

pečių“. ,,Tie žodžiai labai mane sujaudino, aš stengsiuosi tokia išlikti visą gyvenimą, labai save 

prižiūrėsiu ir mylėsiu“, – kalbėjo būsimoji medikė. Kita informantė, kurios ūgis žemesnis už vidutinį, 

tvirtino, kad ji patenkinta savo kūno dydžiu ir proporcijomis: ,,Esu linksmo charakterio miniatiūrinė 

coliukė, mano tankūs plaukai, lygi veido oda, išraiškingos žalios akys, jaučiu, kad mano plono liemens ir 

apvalaus užpakaliuko draugės pavydi, nes nė viena neįtelpa į mano sijoną, nors... kartais man nejauku 

stovėti šalia aukštaūgių“. Dvi normalaus svorio merginos nerimavo dėl savo talijos: ,,Lyg ir normalu 

būtų, tačiau kam tie riebaliukai? Kur juos dėti?“. Kelios informantės tvirtino, kad ,,visą jų grožį gadina 

riebalai ant klubų ir šlaunų“. Dar kita mergina, kurios KMI daugiau nei 30, tvirtina, kad ji negali sau 

pasakyti, jog yra simpatiška: ,,Aš visada buvau stora, vaikai iš manęs tyčiodavosi, net pirmosios 

komunijos šventėje aš buvau aprengta suknele-maišu. Nedalyvavau ir abiturientų išleistuvėse – negaliu 

žiūrėti į pasipūtusias gražuoles. Labai skaudu, kai ir auditorijoje plonos panelės, aptarinėdamos, ką veikė 

per atostogas, man girdint aikčioja: ,,oj, kaip sustorėjau!“. Studentė sveikata nesiskunžia, tik prasitaria, 

kad jos giminės moterys pagal mamos liniją yra visos gana pilnos. Mergina svarsto, kad ji, turėdama 

stiprias rankas ir gerą širdį, galės tinkamai slaugyti pacientus, padėti neįgaliesiems, ir tikisi neišgirsti 

skaudžių žodžių apie savo išvaizdą.  

Kita informantė, būsimoji kosmetologė, samprotavo, kad mergina, dirbanti grožio salone, ,,neturi 

teisės“ blogai atrodyti. Jai antrino ir kitos informantės, sakydamos, kad jauna mergina privalo 

,,prisižiūrėti“ save – kontroliuoti svorį, laikyseną, dėvėti didesnes, krūtis stangrinančias liemenėles, ,,nes 

tada išryškėja plonas liemuo“, prižiūrėti odą, plaukus ir dantis. Studentės, kurios priklausė normalaus 

kūno masės indekso kategorijai, supranta, kad jų svoris normalus, tačiau vis tiek norėtų būti ,,šiek tiek 

lieknesnės“. Vienos informantės nuomone, svarbiausia, kad ,,draugės pavydės“, matydamos ,,idealias 

mano formas“. Tiesa, merginos, kurių kūno masės indeksas yra mažesnis nei normalus, nėra patenkintos 

savo liesu kūnu, ,,vaikiškomis“, jų nuomone, krūtimis, plonomis šlaunimis. Šios merginos skundžiasi 

prastoka sveikata: apetito stoka, greitu nuovargiu, net dviem mėnesiams pradingstančiomis mėnesinėmis. 

Dvi iš minėtų informančių ne tik sportavo, bet ir alino savo organizmą įvairiomis dietomis. Pastaruoju 

metu joms reikalinga medikų priežiūra. 

Tyrimo metu nustatyta, kad realus tirtų merginų su normaliu kūno masės indeksu kūno sudėjimas 

yra normalus, figūros, liemens, klubų ir šlaunų apimčių rodikliai yra optimalūs ir patvirtina nuomonę apie 

lietuvaičių grožį. Merginos be pagrindo būkštauja dėl savo apimčių. Tačiau merginos norėtų ne normalių, 

bet ,,idealių“ kūno formų. 

Dėl reprodukcinės strategijos moterys yra linkusios labiau kaupti riebalinį audinį ,,saugiose“ 

vietose – klubų, šlaunų, žasto srityse. Plonesnio liemens ir platesnių klubų moteris yra sveikesnė visais 

atžvilgiais. Toks riebalinio audinio išsidėstymas dažniausiai nerodo rizikos sirgti su nutukimu 

susijusiomis ligomis. Anot J. Tutkuvienės (2009b), gamta tiesiog pasirūpino svarbesnio rūšies pratęsimui 

individo – moters sauga. Plonesnio liemens ir platesnių klubų moteris yra sveikesnė visais atžvilgiais. Jai 

kur kas mažiau gresia vadinamasis ,,obuolio“, arba centrinio tipo, tukimas, kai suriebėja ir vidaus organai, 

o kartu mažesnė širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto bei metabolinio sindromo rizika (Mc Carthy 

HD, 2006). Jeigu mergina paveldėjo tokį kūno sudėjimą, kai riebalinės masės turi daugiau, tai tik 

drastiškomis priemonėmis pavyks ją sumažinti. 

Visos informantės, išskyrus stambaus kūno sudėjimo merginas, buvo nepatenkintos savo krūtų 

dydžiu – norėtų ,,šiek tiek didesnių, nes bendras kūno vaizdas būna gražesnis“. Tirtų merginų krūtys 

vidutiniškai atitiko B dydį pagal labiausiai paplitusią liemenėlių klasifikaciją. Tai trečias dydis iš 8 

dažniausiai gaminamų liemenėlių. Merginos džiaugiasi, kad parduotuvėse yra didelis pasirinkimas B, C ir 

D dydžio liemenėlių. Nuomonių dėl krūtų dydžio pasitaikė ir kitokių. Pavyzdžiui, viena viršsvorį turinti 

respondentė tikino, jog gėdijasi savo į ,,trilitrinius“ stiklainius panašių krūtų. Mergina įsitikinusi, kad dėl 

didesnės krūtinės atrodo gerokai stambesnė, nei yra iš tikrųjų, todėl nuo paauglystės pradėjo kūprintis, 

nešioti dukslius drabužius. Kai kurių tyrėjų, pvz., R. Jankauskienės (2002) teigimu, vienuoliktokės 

merginos patenkintos savo krūtimis, jų nuomone, atitinkančiomis grožio idealą.  
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Krūtys – akivaizdus išorinis lytinis požymis, dominantis įvairių sričių specialistus. Krūtų dydis yra 

labai individualus požymis, kurio raida, morfologija ir funkcija ypač priklauso nuo paveldėjimo, vidinių, 

endokrininių veiksnių, nuo augimo hormonų (Tutkuvienė ir kt., 2008). Kai kurie autoriai, pvz., 

C. Kleinke, R. Staneski (1980) tikina, kad ir vyrai, ir moterys geriausiai įvertina vidutinio dydžio krūtis. 

Pastarojo dešimtmečio žmogaus biomedicinos mokslinėje literatūroje nepavyko rasti moterų normalios 

krūtų dydžio įvairovės populiacinių tyrimų. Tačiau skelbiami straipsniai, kuriuose žmogaus biologai, 

antropologai ir medikai pateikia tyrimus apie krūtų biologinę sandarą ir paskirtį, sąsajas su sveikatos 

rodikliais (Slattery ir kt., 2007, Ray ir kt., 2008). Tyrimai rodo, kad liesos, bet didelių krūtų moters idealo 

įvaizdis yra ne sveiko kūno, bet priešingai – tam tikrų patologijų rizikos veiksnys. Moksliniai kūno 

įvaizdžio tyrimai ne visuomet patvirtina, kad vyrams patraukliausios didelės krūtys (Gueguen, 2007), 

taigi merginos tokiu lėlės Barbės įvaizdžiu neturėtų žavėtis. Tačiau studentės samprotauja, kad gražių 

kūno proporcijų merginai tinka ir madingi rūbai, kurių gali įsigyti ,,visokiose dėvėtų drabužių 

parduotuvėse“. Beveik visos informantės įsitikinusios, kad aukštos, ilgakojės merginos, turinčios ploną 

taliją bei aukštą krūtinę, bus daug laimingesnės. Jos galvoja, kad labiau patiks ir bus patrauklesnės 

aplinkiniams, gaus norimą darbą, nes atkreips darbdavių dėmesį, ištekės už išsilavinusio ir turtingo vyro, 

gimdys gražius ir protingus vaikus. Tačiau kelios informantės priduria: ,,Aš būnu sau graži, jei savimi 

pasitikiu“. 

 

Veiksniai, formuojantys tiriamųjų kūno vaizdo suvokimą 
Mokslininkų tyrimai rodo, kad kūno vaizdo suvokimui turi reikšmės socialiniai, ekonominiai, 

kultūriniai, etniniai ir kiti veiksniai (Neff, et al., 1997, Siegel, et al., 1999 ir kt). Pastaraisiais 

dešimtmečiais literatūroje teigiama, kad įvairios žiniasklaidos priemonės turi didžiulį poveikį jaunų 

merginų nuomonei apie ,,idealų“ kūną susidaryti. Anot V. Gudžinskienės (2007b), ,,ši masinė 

komunikacija sudaro standartinius stereotipus milijonams žmonių. Žmonės įgyja tuos pačius terminus, 

teiginius, vaizdus, patiria panašias emocijas“. 

Visos informantės tikino, kad nemokėjimas tinkamai vertinti savo ,,visai neblogo“ kūno kartais 

trukdo gyventi, tačiau, vienos merginos įsitikinimu, ,,kai visada esi tonuse, neužsimiršti prisižiūrėti, tai 

veidrodis rodo tokį vaizdą, kokio trokšti“. Merginos teigia, kad jos pačios pasitiki savimi ir žino, ko nori. 

Tačiau paklausus, kas tą tobulo kūno įvaizdį suformavo, merginos atsako: ,,žiniasklaida ir kitos 

informacijos priemonės“. Visos informantės su dideliu dėmesiu perskaito populiariuose žurnaluose 

aprašomas televizijos ,,žvaigždžių“ ir TV šou dalyvaujančių merginų sėkmės istorijas, domisi jų 

gyvenimo būdu, išvaizda, rūbais. Merginos sako, kad tarpusavy jos ,,žvaigždes“ aptarinėja, kritikuoja, 

žavisi. Viena informantė sakė, kad ji savo figūrą visada mintyse palygina su viršelių merginomis ar 

pastoviai TV besimaivančiomis gražuolėmis. ,,Patikėkit, aš nė kiek ne prastesnė už jas, mano ir laikysena 

gera, ir liekna esu, ir veido gražaus, o jos kaip nugrimuotos, nublizgintos...“, – aiškino mergina.  

Kitos respondentės irgi panašiai galvoja: ,,Reikia tik grožio procedūrų, ir tu tapsi princese“. Dar 

viena mergina pastebi, kad jai ,,tokios gražuolės pauglystėje varydavo depresiją“. Respondentė pasakoja, 

kad ji dabar jau suvokia, kad iš mamos paveldėjo ne tik plačius klubus (kurių apimtį pastoviai 

matuodavosi!), bet ir ploną liemenį, normalią krūtinę ir gražų balsą. ,,Turėčiau Dievuliui tik dėkoti, o ne 

verkšlenti“, – samprotavo mergina. ,,Aš tų žurnalų neskaitau, kam nervintis, svarbu jaustis sveikai, nors 

sveikata nėra labai gera – tenka apsilankyti pas šeimos gydytoją“, – sako viršsvorį turinti mergina. 

Liesutė respondentė pasakojo, kad ji kiekvieną vakarą užmiega svajodama, kad ,,tai aš esu TV orų 

mergaitė“.  

V. Gudžinskienė (2007b) pabrėžia, kad ,,šeima nuo kūdikystės yra pagrindinis tarpininkas tarp 

visuomenės bei jos kultūros ir vaiko“. ,,Mama man yra svarbiausias autoritetas, aš saugi turėdama tokį 

užnugarį“, – teigė viena informantė. Kitos merginos samprotavo: ,,Gerai būtų, jei taip būtų“. Pasirodo, 

kad ne visos merginos sutaria su tėvais, dažnai jų nuomonės susikerta. Vienas iš svarbiausių asmenybės 

socializacijos veiksnių, papildančių šeimos ir visuomenės informavimo priemonių įtaką, yra bendraamžių 

grupės (Gudžinskienė, 2007b).  

Visos informantės vienodai tvirtino, kad joms labai svarbi negatyvi ar pozityvi draugių nuomonė. 

Viena informantė atviravo, kad jai sulieknėjus geriausia draugė iš karto pagyrė, bet tuoj pat ir nusistebėjo: 

,,Žiūrėk, raukšlių apie akis atsirado.“ ,,Matot, kaip pavydi“, – samprotavo respondentė. Merginos mano, 

kad draugės yra variklis, kuris stumia į priekį, skatina savęs nepamiršti ir save mylėti. Beveik visos 

informantės tvirtino, kad joms labai svarbi mylimo vaikino nuomonė. ,,Dėl jo aš galėčiau vien vandenį 

gerti, kad tik jam patikčiau“, – atviravo informantė. Kita informantė sako, kad jos vaikinas tvirtina 

mylėsiantis ją visada nepriklausomai nuo jos išvaizdos. ,,Bet kaip aš stengiuosi būti graži, jis net 

nesuvokia...“ – pasakoja mergina. Pasiteiravus, ar vidurinės mokyklos mokytojos buvo autoritetas kalbant 
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apie kūno išvaizdą, nė viena mergina neatsakė teigiamai. Tačiau dauguma informančių pasitiki savo 

dėstytojomis, jų kompetencija, draugiškumu, stilinga išvaizda, todėl vertina jų patarimus. 

Tyrimas parodė, kad įvairios informacijos priemonės, draugės ir draugai, tėvai ir pedagogai turi 

įtakos merginų suvokimui apie idealų kūną, tačiau dauguma merginų turi ir savo nuomonę, pasitiki 

savimi ir savęs nenuvertina. Kai kurių Lietuvos tyrėjų, pvz., S. Derkintienės (2011), atlikto tyrimo 

rezultatai rodo, kad respondentai, ypač paauglės mergaitės, gana teigiamai vertina savo kūno išvaizdą. 

Tyrimas taip pat patvirtino ankstesnių tyrėjų išvadas, kad siekis atitikti visuomenėje vyraujantį kūno 

įvaizdį neigiamai veikia merginų savigarbą (Tutkuvienė, 2001, Jankauskienė, Kardelis, 2002). 

Merginoms, kurios nepasitiki savimi, nepatenkintos savo kūno sudėjimu, labai svarbu savigarbos 

ugdymas. Ją jau vaikystėje ugdyti padėtų merginų autoritetai – medikai, dėstytojai, tėvai.  

Kokiais būdais informantės siekia idealaus kūno įvaizdžio? Tyrimo metu nustatyta, kad visos 

merginos žino savo svorį ir dažnai jį kontroliuoja. Tačiau, ar jų mityba yra sveika, jos abejoja, nes ne 

visada spėja pavalgyti pusryčius, per mažai vartoja vaisių ir daržovių, dažnai valgo menkaverčius 

produktus. Visos viršsvorį turinčios merginos laikosi įvairių dietų: skaito įvairius žurnalus, klausosi 

draugių patarimų. ,,Aš jau dvi savaitės iš ryto išgeriu kavos puodelį be cukraus, per pietus suvalgau vieną 

bananą, vakare jogurto kokį indelį“, – aiškina viena. Kita sako, kad nuo 15 val. visai nieko į burną neima. 

Kitos informantės mano, kad svorį mažina rūkymas, tačiau žino, kad rūkymas kenkia sveikatai ir ypač 

grožiui. Visos informantės supranta, kad fizinis aktyvumas yra sveikatos pagrindas. Dauguma iš jų 

stengiasi daug vaikščioti, šokti, plaukioti, tačiau nė viena iš tiriamųjų šiuo metu intensyviai nesportuoja. 

,,Labai norėtume SPA procedūrų, tačiau finansinės galimybės labai ribotos“, – atviravo informantės.  

 

Išvados 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad per pastaruosius dešimtmečius sumažėjo devyniolikmečių merginų 

KMI ir visos kūno apimtys. Tyrimo metu nustatyta, kad du trečdaliai merginų priklauso normalaus kūno 

svorio grupei. Rezultatai patvirtina elementarius biologinių požymių dėsnius, kad gamtoje didžiausią dalį 

sudaro vidutinio stambumo individai, o stambių arba lieknų normaliai esti ne tiek ir daug. Realus tirtų 

merginų su normaliu kūno masės indeksu kūno sudėjimas yra normalus, figūros, liemens, klubų ir šlaunų 

apimčių rodikliai yra optimalūs, ir tai tik patvirtina nuomonę apie lietuvaičių grožį. 

Tyrimas atskleidė, jog dauguma studenčių, priklausančių normalaus kūno masės indekso 

kategorijai, supranta, kad jų svoris normalus, tačiau vis tiek norėtų būti ,,šiek tiek lieknesnės“. Jų 

nuomone, juosmens, klubų ir šlaunų apimtys yra ,,šiek tiek“ per didelės, o krūtinės apimtys per mažos. 

Merginos be reikalo būgštauja dėl savo apimčių, tačiau jos nori ne normalių, bet ,,idealių“ kūno formų. 

Tiesa, merginos, kurių KMI yra mažesnis nei normalus, nėra patenkintos savo liesu kūnu, ,,vaikiškomis“, 

jų nuomone, krūtimis, plonomis šlaunimis. Visos viršsvorį turinčios merginos norėtų būti lieknesnės, 

todėl laikosi dietų, stengiasi daug judėti. Dauguma iš jų supranta, kad pilnas kūno formas paveldėjo, todėl 

merginos nenusimena ir suranda kitų savo asmenybės privalumų. 

Tyrimas patvirtino straipsnyje minėtų autorių rezultatus, kad svarbiausią vaidmenį formuojant 

požiūrį į ,,idealų“ kūną turi žiniasklaida. Kūno vaizdo suvokimui labai svarbi draugių ir draugų nuomonė, 

tačiau dauguma devyniolikmečių merginų labai pasitiki savimi ir savęs nenuvertina. 
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YOUNG FEMALES‘ BODY COMPOSITION: EVALUATION OF BODY SELF-

PERCEPTION 
 

Summary 

 

The size of a body, its composition and proportions depend not only on biological, but also on social and 

economic factors. It has been noticed that in many countries, the prevalence of obesity is increasing, body 

proportions and composition are changing and, in particular, young women's body shape changes – abdominal 

obesity becomes more common, the number of sexual health problems increases. The assessment of various body 

parameters and the relationship between them at a young age makes it possible to predict the trends of body changes 

during adulthood and in the process of aging.  
The fact that at present young and slender, even skinny, women's body is idealized causes the wrong attitude 

of girls toward their bodies and self-dissatisfaction. Furthermore, the idealization of a young, strong, graceful, 

muscular and lean body led to a number of negative health consequences. The number of issues and problems 

associated with leanness mania, distorted body self-perception, self-dissatisfaction, depression, obsessive dieting, 

and eating disorders is increasing. Girls’ as future mothers’ health is important because it makes a direct effect on 

their children’s health – nation’s future. Therefore girls’ health is to be considered as a public health issue. The 

problems addressed in the article are: girls’ body self-perception and factors influencing satisfaction or 

dissatisfaction with their bodies. 
The aim of the research is to evaluate young females‘ body composition and their body self-perception.  
To achieve the aim the following tasks were set:  

1. Measure real female physical body composition. 
2. Assess their body self-perception. 
3. Reveal the factors that shape body image perception. 
The object of the research – females‘ body composition. 
The methodology and its justification  
In 2012, the study examined the relation between the objective data and the body self-perception. The study 

was conducted in two phases. The first stage was the anthropometric research. The study was conducted by the same 

researcher in the same area (1986, 2008, 2012) using the same standard anthropometric methods and the same 

Martin type instruments. 



171 

 

In April, May, November and December 2012, 152 nineteen years old females were examined. Their 

anthropometric parameters (height, weight, waist, hips and thighs measures) were recorded in an original 

anthropometric survey form. An actual body size was assessed by calculating the body mass index (BMI). 

According to the calculated BMI, the girls were divided into four classification interval groups. 

Since the aim was to understand fully and reveal the individual girls' attitudes toward their bodies, in the 

second stage of the study there was employed a semi-structured interview method. 12 girls of 152 representing 4 

classification interval groups of body mass index (BMI) were selected randomly. Informants’ data was recorded in 

the semi-structured interviews according to the questionnaire.  

Results and conclusions. An actual body size was assessed by calculating the body mass index (BMI). If 

BMI <18.5 - weight is low, BMI from 18.5 to 24.9 - normal weight, a slight overweight shows BMI from 25 to 29.9, 

if BMI > 30 – it’s obesity. According to the calculated BMI, the girls were divided into four ranked interval rows.  
The study determined that most of the nineteen years old girls belonged to a normal weight group. The 

results confirmed the laws of the distribution of elementary biological signs and stated that medium-size individuals 

prevail, and there were not so many skinny or overweight girls. 

The body composition and proportions of the surveyed girls with normal body mass indices are normal, 

shape, waist, hips and thighs volume indicators are optimal, and therefore reaffirm the popular opinion on 

Lithuanians’ beauty. 
Key words: health, body composition, anthropometry, obesity, body image. 
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PIRMO KURSO STUDENTŲ FIZINĖ GEROVĖ: SĄSAJA TARP FIZINIO 

AKTYVUMO IR MITYBOS 

Kęstutis Kardelis, Laimutė Kardelienė 
Utenos kolegija 

 

 
Anotacija. Šiame radikalios modernybės epochos laikmetyje asmenys nerimauja dėl neapibrėžtumo, o tokią 

būseną įveikia vartodami įvairius medikamentus, užsiimdami tradicinėmis ir netradicinėmis kūno kultūros formomis 

ir būdais. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti būsimojo specialisto fizinės gerovės ypatumus. Taikytas apklausos raštu 

metodas, kad tiriamieji atsakytų į klausimus apie maisto produktų vartojimą, fizinį aktyvumą, ūgį ir svorį. 

Apklausoje dalyvavo Kauno aukštųjų universitetinių mokyklų pirmojo kurso studentai. Tyrimo duomenimis, 

panašus procentas vaikinų ir merginų turėjo normalų kūno svorį (71,1 proc. ir 71,9 proc.). Didesnis procentas 

vaikinų nei merginų buvo fiziškai aktyvesni ir turėjo antsvorį. Vaikinai dažniau nei merginos valgė mėsą, greitą 

maistą bei bulvių traškučius, o rečiau saldumynus. Paaiškėjo, kad fiziškai aktyvių laisvalaikiu studentų mityba yra 

sveikesnė nei fiziškai pasyvių. Atskleista, kad daliai studentų, ypač merginoms, būdingas mažas fizinis aktyvumas 

laisvalaikiu. Nustatyta, kad pirmojo kurso studentai dažnai ignoruoja sveikos mitybos rekomendacijas, nors beveik 

pusė būsimųjų specialistų siekia rūpintis fizine gerove. Paaiškėjo, kad išvykimas iš namų ir prisiimta atsakomybė už 

fizinę gerovę neigiamai veikia studentų valgymo įpročius ir dienotvarkę. 

Pagrindiniai žodžiai: pirmo kurso studentai, fizinis aktyvumas, mityba. 

Įvadas 

Dabartinėje visuomenėje ilgėja aktyvios darbinės veiklos periodas. Tai skatina gilintis į būdus, 

kurie įgalintų asmenį išlaikyti gerą savijautą, o ypač fizinę gerovę kaip šios savijautos pagrindą. Fizinės 

gerovės situaciją konkrečioje šalyje rodo nutukimo paplitimas (Nacionalinės sveikatos tarybos metinis 

pranešimas, 2011), o fizinis aktyvumas traktuojamas kaip prevencinė veikla dėl sveikatos rizikos 

veiksnių. Dabartiniai tyrimai rodo, kad paauglystės ir jaunystės metais susiformuoja pagrindiniai sveikos 

gyvensenos įpročiai (Plavina, 2012), tad sociologai jaunus žmones dažnai laiko visuomenės sveikatos ir 

gerovės rodikliu (Giddens, 2001) ir skatina analizuoti jaunimo savasties konstravimą, ypač mitybos 

įpročių ir fizinio aktyvumo laisvalaikiu ypatumus. Šie argumentai atkreipia ir Lietuvos tyrėjų dėmesį į 

savo ir kitose šalyse atliktų tyrimų išvadas apie akademinio jaunimo, ypač pirmojo kurso studentų, elgesį 

konstruojant savąjį „Aš“, pakeitus socialinį vaidmenį – iš moksleivio į studentą. Atskleista, kad beveik 

pusė būsimųjų specialistų mąsto apie savo profesinę bei asmeninę karjerą ir turi konkretų tikslą bei planą 

jam realizuoti, o kita pusė tik samprotauja kurdama savo gyvenimo scenarijų (Kardelienė ir kt., 2009). 

Paaiškėjo, kad išvykimas iš namų ir prisiimta atsakomybė už maisto pirkimą ir gaminimą neigiamai 

veikia studentų valgymo įpročius (Papadaki et al, 2007, Varela-Mato, 2012) ir dienotvarkę, nes trūksta 

laiko pusryčiams, fiziniam aktyvumui, grūdinimuisi (Škėmienė ir kt., 2007, Deshpande et al, 2013).  

Moksliniai tyrimai rodo, kad nesveiki gyvensenos įpročiai formuojasi jau mokykloje (Zaborskis ir 

kt., 2009). Įvairių autorių duomenimis, tarp studentų paplitęs rūkymas, svaigalų ir nelegalių narkotikų 

vartojimas, nesveiki mitybos ir fizinio aktyvumo įpročiai (Dawson et al, 2007, Gelbal et al, 2008). 

Antsvorio paplitimas tarp studijuojančio jaunimo – aktuali visuomenės sveikatos problema (Mikolajczyk 

et al, 2010). Antsvorio paplitimo didėjimas siejamas su mažėjančiu fiziniu aktyvumu laisvalaikio metu 

bei ilgėjančia laiko, praleidžiamo sėdint, trukme (Petersen et al, 2004). Kita svorio augimo priežastis – 

netinkami mitybos įpročiai bei su maistu gaunamas per didelis energijos kiekis (Drewnowski, 2007). Per 

pastarąjį dešimtmetį padidėjo maisto produktų, turinčių daug riebalų ir cukraus, vartojimas; išaugo greito 

maisto rinka; maistas rečiau gaminamas namuose. Jaunimas ypač greitai reaguoja į naujoves, yra linkęs 

išmėginti naujus maisto pramonės pateikiamus produktus, kurie ne visada atitinka sveikos mitybos 

reikalavimus. 

Planuojant šį tyrimą, siekta tikslo – atskleisti pirmo kurso studentų fizinio aktyvumo ir mitybos 

sąsają kaip fizinės gerovės apraiškas. 

 

Tyrimo metodika 

Tyrimo dalyviai. Anoniminėje Kauno aukštųjų universitetinių mokyklų pirmojo kurso studentų 

apklausoje dalyvavo 314 studentų (175 merginos ir 139 vaikinai). 

Tyrimo metodas. Tyrime taikytas klausimynas (Petrauskas, 2004), kuriame, be kitų klausimų, buvo 

klausimai apie asmens fizinį aktyvumą, mitybos ypatumus, tiriamojo ūgį ir kūno svorį. Fiziškai aktyviais 

laikyti tie studentai, kurie laisvalaikiu mankštinosi ne rečiau kaip 2–3 kartus per savaitę bent 30 min. taip, 
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kad suprakaituotų ir padažnėtų kvėpavimas. Šias fizinio aktyvumo apraiškas papildė duomenys apie laiką, 

praleistą sėdint bei dirbant su kompiuteriu, taip pat sporto treniruočių lankymą. 

Mitybos ypatumų vertinimui taikytas mitybos dažnumo tyrimo metodas. Tiriamųjų buvo klausiama 

apie 15 maisto produktų grupių (daržovių, vaisių, grūdinių produktų, mėsos, žuvies, greito maisto ir kt.) 

vartojimo dažnį. Galimi atsakymų variantai buvo tokie: „keletą kartų per dieną“, „kasdien“, „keletą kartų 

per savaitę“, „1–4 kartus per mėnesį“, „niekada“. 

Pagal studentų pateiktus kūno svorio ir ūgio duomenis buvo apskaičiuotas jų kūno masės indeksas 

(KMI). Pagal šį indeksą tiriamieji buvo suskirstyti į keturias grupes: per mažo svorio (KMI <18,5 kg/m
2
), 

normalaus svorio (KMI 18,5–24,9 kg/m
2 

), turinčių antsvorį (KMI 25–29,99 kg/m
2
) ir nutukusių 

(KMI ≥ 30 kg/m
2
). 

Tyrimo procedūros. Studentai klausimynus pildė grupinių užsiėmimų metu, po įvadinio 

instruktažo, paaiškinus tyrimo tikslą bei patikinus dėl apklausos anonimiškumo. Studentai, užpildę 

klausimyną, atidavė jį tyrėjui. Ši tyrimo procedūra leido surinkti visus išdalintus klausimynus, nes juos 

pildė visi konkrečiame užsiėmime dalyvavę studentai. Pažymėtina, kad tyrimo dalyviai žinojo, jog 

dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas, nes iš tyrimo jie gali pasitraukti ir nebaigę ar net nepradėję 

pildyti klausimyno. Daugeliui studentų patiko, kad vertinami jų išgyvenimai, nuomonė. Klausimynai 

užpildyti per 30–40 min. 

Statistinė analizė. Tyrimo duomenims apskaičiuoti taikyta „SPSS for Windows 14“ programa. 

Kokybinių požymių statistiniams ryšiams vertinti naudotas 
2 

ir Z kriterijus, o kiekybinių požymių 

skirstiniai lyginti taikant „Stjudento t“ testą (tekste skliausteliuose pateikti standartiniai nuokrypiai). 

 

Rezultatai 

Tyrimo duomenimis, KMI vidurkis vaikinų grupėje buvo 24,07 (3,32), o merginų – 21,32 (3,17) 

(p < 0,001). Lyginant KMI duomenis atskirose grupėse pastebėta, kad tiek pat merginų ir vaikinų buvo 

normalaus svorio (atitinkamai 71,9 proc. ir 71,1 proc.), tačiau daugiau merginų turėjo per mažą svorį 

(15,2 proc. ir 0,7 proc., p < 0,05), o vaikinai išsiskyrė antsvoriu (22,2 proc. ir 11,7 proc., p < 0,01). 

Skyrėsi fizinis vaikinų ir merginų aktyvumas. Merginos kompiuteriu per dieną vidutiniškai dirbo 

po 3,14 (2,22) val., o vaikinai – 2,84 (1,75) val. Kitas mažo fizinio aktyvumo rodiklis – ilgas sėdėjimas. 

Tyrimo duomenimis, vaikinai vidutiniškai per dieną praleisdavo po 6,33 (2,57) val. sėdėdami, o merginos 

– po 7,99 (2,79) val. (p < 0,001). 

Kitas su fiziškai aktyvia veikla susijęs klausimas – kaip dažnai studentai laisvalaikiu mankštinasi 

bent 30 min. taip, kad suprakaituotų ir padažnėtų kvėpavimas. Čia skirtumas tarp vaikinų ir merginų buvo 

akivaizdus. Daugiau vaikinų laisvalaikiu bent 2–3 kartus per savaitę mankštinosi (atitinkamai 81,8 proc. 

ir 57,5 proc., p < 0,001) ir sportavo, t. y. lankė įvairių sporto šakų treniruotes, dalyvavo varžybose 

(67,4 proc. ir 28,7 proc.). 

Gauti duomenys parodo vaikinų ir merginų mitybos skirtumus. Vaikinai dažniau kasdien valgė 

mėsą ir jos gaminius, tačiau rečiau įvairias daržoves, o merginos dažniau kasdien valgė saldumynus. 

Pagal tyrimo rezultatus, merginos rečiau gėrė gaiviuosius gėrimus bei valgė bulvių traškučius. Dera 

atkreipti dėmesį į faktą, kad ir vaikinai, ir merginos retai valgo žuvį. Be to, mažiau nei pusė tyrime 

dalyvavusių studentų kasdien valgo šviežias bei virtas daržoves. Jie retai renkasi ir valgo šviežius vaisius, 

dažnai vartoja gaiviuosius gėrimus. Daugiau vaikinų nei merginų keletą kartų per savaitę valgo greitą 

maistą bei bulvių traškučius. 

Lyginant maisto produktų vartojimo ir fizinio aktyvumo dažnį išryškėjo tokia sąsaja: saldumynus 

kasdien valgė 24,3 proc. fiziškai aktyvių ir 48,0 proc. mažai aktyvių vaikinų (p < 0,05). Antroji sąsaja 

parodė, kad keletą kartų per savaitę greitą maistą rečiau valgė fiziškai aktyvūs nei mažai aktyvūs vaikinai 

(atitinkamai 34,2 proc. ir 68,0 proc., p < 0,003). Trečioji sąsaja rodo, kad skyrėsi fiziškai aktyvių ir mažai 

aktyvių merginų žuvies bei gaiviųjų gėrimų vartojimas, nes žuvį keletą kartų per savaitę dažniau valgė 

fiziškai aktyvios nei mažai aktyvios merginos (atitinkamai 39,8 proc. ir 28,3 proc., p < 0,04), o 

gaiviuosius gėrimus dažniau rinkosi mažai fiziškai aktyvios merginos (atitinkamai 63,0 proc. ir 

50,7 proc., p < 0,04). 

Pastebėtos sąsajos tarp fizinio aktyvumo, įvertinto pagal sporto treniruočių lankymą, ir KMI 

rodiklių (žr. lent.). 
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Lentelė. Studentų pasiskirstymas (proc.) pagal KMI ir sporto treniruočių lankymą 

KMI 

(kg/m
2
) 

Vaikinai Merginos 

Lanko sporto 

treniruotes 
Nelanko 

Lanko sporto 

treniruotes 
Nelanko 

< 18,5 – 6,7 8,0 19,5 

Lentelės tęsinys kt. puslapyje 

Lentelės tęsinys. Studentų pasiskirstymas (proc.) pagal KMI ir sporto treniruočių lankymą 

KMI 

(kg/m
2
) 

Vaikinai Merginos 

Lanko sporto 

treniruotes 
Nelanko  

Lanko sporto 

treniruotes 

18,5 – 24,9 67,8 60,0 82,0 61,0* 

25–29,99 25,6 33,3 10,0 19,5 

> 30 6,7 0 0 – 

 
2 
= 7,4; l. l. = 3; p = 0,06 

2 
= 5,06; l. l. = 2; p = 0,08; *-p = 0,03, 

lyginant lankančias sporto treniruotes ir 

nelankančias 

 

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad daugiau merginų, kurios lankė sporto treniruotes, pateko į 

normalaus KMI grupę. Tokios pat tendencijos stebimos ir tarp vaikinų. 

Rezultatų aptarimas 

Analizuojant pirmojo kurso studentų savasties konstravimą įvertintos jų fizinės gerovės apraiškos: 

antsvoris, mitybos įpročiai ir fizinis aktyvumas. Rezultatai rodo, kad per didelis kūno svoris nustatytas 

daugiau nei kas ketvirtam vaikinui ir kas dešimtai merginai. Vienas iš pristatomo tyrimo trūkumų, jog 

KMI skaičiavimas atliktas su nurodytais ūgio ir svorio duomenimis, kuriuos pateikė tyrimo dalyviai. 

Šiame kontekste būtina atkreipti dėmesį, kad tyrimo dalyvių subjektyviai nurodytą svorio ir ūgio 

duomenų tinkamumą antsvorio ir nutukimo nustatymui patvirtino kiti tyrėjai (Elgar et al, 2005). 

Vokietijoje atlikto tyrimo, kai buvo matuojamas studentų ūgis ir svoris, o po to klausiama apie ūgį ir 

svorį, išvada patvirtino, kad KMI, apskaičiuoti pagal objektyvius ir subjektyvius duomenis, buvo panašus 

(Stock et al, 2001). Pažymėtina, kad ir Lietuvos moksleivių gyvensenos tyrimo duomenimis didėja 

antsvorį turinčių paauglių dalis, ypač tai būdinga berniukams (Inequalities in young people‘s health, 

2008). Taigi, antsvorio paplitimas tarp pirmojo kurso studentų gali būti paaiškinamas bendromis Lietuvos 

vaikų ir jaunimo kūno svorio kitimo tendencijomis. Tarp kitų šalių aukštųjų mokyklų studentų antsvorio 

paplitimas taip pat yra didelis (Mikolajczyk et al, 2010). 

Gilinantis į mitybos ir fizinio aktyvumo, kaip svarbiausias didėjančio antsvorio paplitimo tarp 

vaikų ir jaunimo priežastis, matyti, kad, aprašomo tyrimo duomenimis, vaikinų, kasdien valgančių mėsą ir 

jos gaminius, dalis siekia iki 74 proc. Kadangi mėsos gaminių energijos tankis dėl juose esančių riebalų 

yra didelis, tai tokių maisto produktų vartojimas skatina antsvorio atsiradimą (Rolls, 2000). Šia faktas iš 

dalies paaiškina, kodėl straipsnyje pristatomame tyrime kas ketvirtas vaikinas turi antsvorį. Be to, šį 

rezultatą paaiškina ir duomenys apie gaiviuosius gėrimus. Gaivieji gėrimai, kuriuos vartojant gaunama 

daug cukraus, o tuo pačiu ir energijos, didina kūno svorį (Malik et al, 2006), o beveik trys ketvirtadaliai 

tirtų vaikinų ir daugiau nei pusė merginų gėrė gaiviuosius gėrimus keletą kartų per savaitę. Vadinasi, 

pirmo kurso studentų antsvorį gali sąlygoti ir šie produktai. 

Antsvorio ir nutukimo plitimui turi įtakos greito maisto (mėsainių, dešrainių, picų ir pan.) 

vartojimas (Pereira et al, 2005). Kadangi, pristatomo tyrimo duomenimis, apie 40 proc. tirtų pirmojo 

kurso vaikinų ir penktadalis merginų valgė greitą maistą keletą kartų per savaitę, o 37 proc. tirtų vaikinų 

ir beveik pusė merginų kasdien valgė šviežias daržoves, trečdalis studentų – šviežius vaisius, tai galima 

teigti, jog įvardintieji jaunuolių mitybos ypatumai lemia jų antsvorį. Ši nuomonė grindžiama sveikos 

mitybos faktu dėl daržovių ir vaisių vartojimo vengiant kūno svorio didėjimo (Buijsse et al, 2009). 

Akcentuotina, kad ir apžvalginė studija apie atliktus greito maisto paplitimo tyrimus parodė, jog, pagal 

vienkartinių tyrimų duomenis, yra skirtingas ryšys tarp greito maisto suvartojimo kiekio ir kūno svorio 

rezultatų (Fraser et al, 2010). Cituojami autoriai nurodo, kad tyrimuose atskleista: kuo dažniau asmuo 
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renkasi greitą maistą, tuo rečiau vaisius ir daržoves. Be to, tyrimų išvados dėl greito maisto vartojimo 

teigia, jog egzistuoja statistiškai reikšmingas skirtumas tarp greito maisto vartojimo ir socioekonominio 

asmens statuso: kuo žemesnis šis asmens statusas, tuo dažniau jis renkasi greitą maistą. Pažymėtina, kad 

Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis, kas antras šalies gyventojas greitą maistą renkasi bent kartą per 

savaitę ar dažniau, o dažniausiai greitą maistą vartoja moksleiviai ir studentai (Voitonis, Stukas, 2012). 

Nurodoma, kad nors didžioji dalis studentų, o ypač moterys, ir žino apie greito maisto poveikį sveikatai, 

tačiau greitą maistą studentai renkasi dėl laiko trūkumo, o didesnė dalis vyrų ir dėl draugų įtakos bei 

nemokėjimo gaminti.  

Įdomus ir mūsų šalyje atliktas tyrimas apie studentų valgymo ypatumus dėl patiriamo streso 

(Perminas, Galvydienė, 2008). Nustatyta, kad prastesnė merginų ir vaikinų mityba susijusi su streso 

įveikimu naudojant svaigalus ir susikoncentruojant į jausmus bei jų raišką. Autoriai cituoja tyrimus 

(Gudaitė, Kalpokienė, 2004, Gil, 2005), kuriuose irgi teigiama, kad sveikatai nepalankių, bet skanių 

produktų vartojimas gali tapti streso įveikimo strategija, susijusia su kitomis, mažiau adaptyviomis streso 

įveikimo strategijomis (pvz., svaigalų vartojimu).  

Įrodyta fizinio pasyvumo reikšmė antsvorio paplitimui (Chaput, Tremblay, 2009), o, pristatomo 

tyrimo duomenimis, studentai daugiau laiko praleidžia sėdėdami. Tai vėlgi leidžia manyti, jog jų 

antsvoriui turi įtakos mažas fizinis aktyvumas. Panašią išvadą formuluoja ir kitose šalyse atlikti tyrimai 

(Butler et al, 2004). Dėl mažo fizinio aktyvumo plinta nutukimas ir su juo susijusios ligos. Tai patvirtina 

Jungtinėje Karalystėje atliktas tyrimas (Lovell et al, 2010). Dauguma studentų, nedalyvaujančių tinkame 

jų sveikatai fiziniame aktyvume, menkai vertina jo naudą, o akcentuoja kliūtis dėl mankštinimosi. Tyrimo 

autoriams apklausus 200 fiziškai pasyvių studenčių paaiškėjo, kad jos išvardina daugiau argumentų, 

įrodančių mankštinimosi naudą, nei mažo fizinio aktyvumo kliūčių, tai yra, tyrimo dalyvės, priešingai nei 

kituose tyrimuose apklausti fiziškai pasyvūs studentai, įžvelgia daugiau fizinio aktyvumo privalumų nei 

fizinio pasyvumo priežasčių. Apie tai kalba ir pristatomo tyrimo duomenys, nes tarp pirmo kurso 

studentų, o ypač tarp vaikinų, dominuoja fizinis aktyvumas laisvalaikiu. Šis faktas iš dalies paremiamas 

VGTU atlikto pirmo kurso vaikinų ir merginų tyrimu (Dadelo, 2011). Išaiškėjo, kad jie skirtingai vertina 

kūno kultūros vaidmenį jų gyvenime, pavyzdžiui, jau mokykloje vaikinams ši veikla patiko labiau negu 

merginoms. Merginos labiau nei vaikinai išreiškė norą įgyti daugiau žinių dėl fizinio aktyvumo 

tobulinimo. Net 91 proc. tirtų VGTU studentų pasisako už kūno kultūros pratybas kaip laisvai 

pasirenkamą dalyką. Vaikinai nori būti fiziškai stiprūs, o merginos turėti gražų kūną. Kai teiraujamasi, 

kas paskatino sportuoti, dauguma studentų (61 proc.) atsakė, kad tai yra jų pačių apsisprendimas, tačiau 

tokią nuomonę išreiškė kur kas daugiau vaikinų nei merginų. 

Domėjimasis pirmo kurso studentų fizinio aktyvumo tyrimais rodo, kad vaikinų ir merginų grupėse 

nustatyti skirtingi ryšiai tarp dvasingumo ir fizinio „Aš“ (fizinio aktyvumo ir mitybos) (Pranckevičienė ir 

kt., 2008). Tyrimo autoriai, tirdami VDU pirmo kurso studentus, atskleidė, kad merginų grupėje 

rūpinimasis savo fiziniu aktyvumu ir mityba buvo susijęs su aukštesniu kasdieniu dvasingumu, tuo tarpu 

vaikinų grupėje šis ryšys silpnas. Lyginant vaikinų ir merginų sveikatingumo rodiklius nustatyta, kad jie 

nesiskiria bendru sveikatingumo vertinimu, tačiau merginos labiau nei vaikinai vertino vertybinį ir 

socialinį sveikatingumo komponentus, o vaikinai – fizinio „Aš“ ir kovojančio „Aš“. Kaip matyti, jie 

labiau orientuoti į fizinę sveikatą ir jėgą, o studentės labiau linkusios skirti didesnį dėmesį gyvenimo 

aspektams, susijusiems su tarpasmeniniais santykiais, daugiau dėmesio skiria vidinei darnai ir rūpinimuisi 

savimi. Panašios išvados taikant tą pačią metodiką, kaip teigia tyrimo autorės, gautos ir kitų tyrėjų 

(Myers, Mobley, 2004) darbuose. Vaikinų grupėje geresnis bendras sveikatingumo vertinimas susijęs su 

aukštesniu dvasingumu, o merginų grupėje didesnis dvasingumas buvo susijęs su geresniu bendro 

sveikatingumo ir fizinės sveikatos (fizinio aktyvumo ir mitybos), kaip sveikatingumo komponento, 

vertinimu. 

Pateikti fizinės gerovės tyrimų rezultatai yra vaizdūs pirmojo kurso studentų savojo „Aš“ 

konstravimo pavyzdžiai vartotojų visuomenėje. Šie pavyzdžiai tuo pačiu yra vaizdūs vartotojų 

visuomenės, kurioje gausus vartojimas laikomas sėkmės požymiu, simptomai, t. y. tam tikro gyvenimo 

būdo praktikavimas yra būtina asmens laimės ir pripažinimo sąlyga. 

 

Išvada 

Pirmo kurso studentai, konstruodami savąjį „Aš“, demonstruoja fizinės gerovės elgesį, būdingą 

vartotojiškai visuomenei. Vieni jų (tiek vaikinai, tiek merginos) teikia prioritetą greitam maistui, 

gaiviesiems gėrimams bei ilgam sėdėjimui, ypač prie kompiuterio, o kiti vadovaujasi lyg ir priešingu 

pateiktajam fizinės gerovės variantui, t. y. vartotojų visuomenėje irgi propaguojamu gyvenimo būdu – 

rūpinimusi fizine gerove renkantis fizinį aktyvumą laisvalaikiu bei atsižvelgiant į sveikos mitybos 
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patarimus: fiziškai aktyvių vaikinų ir merginų mitybos ypatumai labiau atitinka sveikos mitybos 

rekomendacijas. 
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PHYSICAL WELL-BEING OF FIRST-YEAR STUDENTS: CONNECTION BETWEEN THE 

LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY AND NUTRITION 

 
Summary 

 
 In this era of radical modernism, one often finds himself/herself worried about uncertainty. This mental state 

is fought using various medications, as well as traditional and unorthodox methods or forms of physical activity. 

The goal of this research is to ascertain the aspects of physical well-being of a future professional, as well as the 

means of the displaying his/her professional position. A questionnaire was given and the respondents were 

interviewed about their food consumption, the level of physical activity, their height and weight. First-year students 

from Lithuanian universities participated in this questionnaire. 

The research data shows that the similar percentage of male (71,1 %) and female (71,9 %) respondents had 

normal body weight. A larger portion of male students were more physically active, overweight or obese. Males 

consumed meat, fast food, potato chips more often, while consuming less sweet stuff than females. It turned out that 

the nutrition of physically active students was more beneficial health-wise than of the ones, who were less active 

physically. It was revealed that some portion of students, especially female, were physically passive during their 

leisure time. It was determined that the first-year students frequently ignored healthy eating recommendations. 

Nearly one half of the future specialists pursued the better care of their physical well-being. It was found that 

leaving home and taking responsibility for his/her physical well-being made a negative impact on their eating habits 

and their daily routine. 

Key words: first-year students, physical activity, nutrition. 
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KOMUNIKACINIŲ KOMPETENCIJŲ TAIKYMAS DARBUOTOJŲ 

ATRANKOS POKALBIŲ METU  
 

Laima Kuprienė 
Klaipėdos valstybinė kolegija, Klaipėdos universitetas 

 

 
Anotacija. Straipsnyje nagrinėjami kelių įmonių darbuotojų atrankos pokalbių dalyvių komunikaciniai 

gebėjimai ir jų įtaka sėkmingam pokalbio dėl darbo vystymuisi. Remiantis autentiškais pokalbių įrašais ir pokalbių 

dalyvių stebėjimo užrašais, atkleidžiami kandidatų gebėjimai perduoti ir priimti informaciją siekiant asmeninio 

tikslo, t. y. siekiant tapti įmonės darbuotojais. Nagrinėjamos pagrindinės P. Grice‘o komunikacijos taisyklės ir jų 

taikymas / netaikymas dalykiniame interviu, kandidatų gebėjimai taisyklingai konstruoti dalykinį pokalbį, priimti ir 

pateikti informaciją. 

Gauti tyrimo rezultatai bei jų analizė leidžia teigti, kad didžioji dalis jaunų žmonių negeba palaikyti pokalbio 

eigos, veiksmingai konstruoti pokalbį. Pažeisdami pagrindines pokalbio eigos taisykles, jie nesąmoningai nepateikia 

informacijos apie save arba pateikia ją klaidingai. Galutinis tokio dalykinio bendravimo / nebendravimo rezultatas – 

„neįvykęs“ pokalbis, kuris neretai nulemia neigiamą potencialių darbdavių atsakymą dėl laisvos darbo vietos. 

Pagrindiniai žodžiai: pokalbio rūšys, dalykinis pokalbis, pokalbio taisyklės, komunikaciniai gebėjimai. 

 

Įvadas 

Komunikacinė kompetencija išskiriama kaip viena esminių kompetencijų, būtinų šiuolaikiniam 

išsilavinusiam žmogui (Lepaitė, 2001, Čepienė, 2007, Valantinienė, Emeljanovas, 2010, Pukelis, 

Pileičikienė, 2010). Nors daugelyje universitetinių ir koleginių studijų programų aprašų teigiama, kad tarp 

ugdomų kompetencijų didelis dėmesys skiriamas ir komunikacinei kompetencijai, tačiau konkrečių 

dalykų aprašuose dėmesys šiai kompetencijai beveik neskiriamas. Komunikacinė kompetencija 

dažniausiai ugdoma profesinės užsienio kalbos ir kalbos kultūros paskaitose. Dauguma atsiskaitymų 

vyksta raštu, o žodinis bendravimas dalykinėmis temomis lieka beveik nepaliestas, išskyrus studentų 

žodines prezentacijas arba baigiamųjų darbų gynimus. Šiandien žmonės vis dažniau bendrauja 

pasitelkdami modernias technologijas, informacija keičiamasi raštu. Taigi galima teigti, kad dalykinis 

žodinis bendravimas nėra dažnas reiškinys nei akademinėje, nei profesinėje aplinkoje. R. Matkevičienė 

(2004) išskyrė keturias esmines subkompetencijas: rašymo, gebėjimo pristatyti, derybų ir gebėjimo 

klausyti įgūdžius ir savo tyrimu įrodė, kad daugelio sričių specialistams svarbus gebėjimas klausytis ir 

aiškiai dėstyti savo mintis, t. y. veiksmingai kalbėti.  

Viešojoje erdvėje dažnai pastebimas politikos ir verslo pasaulio atstovų bendravimas, įvairios 

diskusijos, kurios neretai baigiasi „neįvykusiu“ pokalbiu, t. y. nesusikalbėjimu, konfliktine situacija, o tai 

yra nebūdinga dalykiniam kalbėjimo stiliui, t. y. ir dalykiniam bendravimui, dalykiniam dialogui. Patekęs 

į nekasdieniškas bendravimo socialines situacijas, žmogus ne visuomet geba perimti kitą kalbėjimo kodą, 

kurti atitinkamos tematikos ir kalbėjimo stiliaus žodinį tekstą. Tai būdinga ne tik kalbėjimui, bet ir 

klausymui, kadangi komunikacinio akto dalyviai (ir kalbėtojai, ir klausytojai) atlieka pokalbio metu dvi 

funkcijas, t. y. prisitaikydamas prie socialinės situacijos stengiasi užkoduoti reikalingą siunčiamą 

informaciją ir priimti gaunamą informaciją bei ją iškoduoti. Visgi šiuos du uždavinius geba atlikti ne visi 

aukštųjų mokyklų absolventai. 

Kaip teigia B. Grebliauskienė ir N. Večkienė (2004), komunikacinė kompetencija būtina bendrajai 

socialinei kompetencijai ir profesinės veiklos kompetencijai ugdyti, kadangi išsilavinęs žmogus privalo 

žinoti bendravimo taisykles, atskirti kalbėjimo stilius, gerai mokėti kalbą (verbalinę ir neverbalinę), gebėti 

bendrauti su žmonėmis atsižvelgiant į kultūrinę ir socialinę situaciją, parinkti komunikacinę strategiją, 

gebėti tinkamai prisistatyti pokalbio partneriui ir pasiekti komunikacinius tikslus. Lietuvos kalbininkai 

daugiausia dėmesio skiria profesinės / dalykinės kalbos kultūros, vartojamo žodyno klausimams, o 

pokalbio struktūra bei pokalbio lingvistiniai elementai (išskyrus mikrostruktūros elementus) dažniausiai 

lieka nepaliesti.  

Tyrimo objektas – darbdavių ir kandidatų į laisvas darbo vietas pokalbių makrostruktūros ir 

mikrostruktūros vertinimas. 

 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti pokalbių dėl darbo dalyvių komunikacinius gebėjimus. 

  

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros apžvalga, pokalbių įrašymai, transkripcija, gautų duomenų 

sisteminimas ir analizė, atvejo analizė. 
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Teorinis pagrindimas 

Komunikacija siaurąja prasme suprantama kaip veiksmas (pokalbis), kurio metu kalbantieji 

individai perduoda ir gauna reikiamą informaciją. Dialoginį bendravimą lemia daugybė veiksnių: 

pokalbio dalyviai (jų skaičius, charakteriai, hierarchiniai santykiai), situacija (vieta ir laikas), tema (arba 

keletas temų), pašnekovų tikslai, verbalinės ir neverbalinės komunikacijos elementai. Siekiant išvengti 

pokalbyje nesusipratimų ir konfliktų, svarbu ne tik sekti pokalbio turinį, gebėti argumentuoti tam tikrose 

situacijose, valdyti informaciją, bet ir žinoti pokalbio organizavimo taisykles, išmanyti pokalbio struktūrą 

bei pokalbio modeliavimo principus. Pokalbis tarp dviejų ar daugiau pašnekovų turėtų būti vertinamas ne 

tik kaip informacijos perdavimo būdas, bet ir kaip priemonė, atskleidžianti tikrąsias pašnekovų intencijas 

bei norus ir padedanti sukurti jų charakteristikas. 

Pokalbis, kaip kuriamas ar analizuojamas tekstas (Henne, Rehbock, 2001), gali būti skirstomas į 

buitinį-asmeninį pokalbį, pokalbį-žaidimą, laboratorinį pokalbį, pirkėjo-pardavėjo, konferencijų, 

medijų interviu, pamokų pokalbį, konsultacijų, biurokratinį, teismo ir pan. Įvertinus įvairius požymius, 

galima skirti natūralų (gyvą) ir sukurtą, laiko ir vietos vienovę jungiantį ir pokalbį telefonu, pokalbį tarp 

dviejų asmenų ir pokalbį grupėse, privatų, viešą bei pusiau viešą pokalbį, simetrinių ir asimetrinių 

santykių turinčių partnerių pokalbius, šnekamąjį ir mokslinį pokalbį, pažįstamų, patikimų, žinomų ir 

visiškai svetimų žmonių pokalbius, pokalbius, kuriems ruošiamasi, kuriems nereikia specialaus 

pasiruošimo, ir rutininius pokalbius, su fiksuota konkrečia tema, su fiksuota temų sritimi ir laisvus 

pokalbius ir t. t. Vertinant dialogo tipą reikėtų paminėti, kad dalykinis dialogas gali būti kelių tipų: 

informacinis dialogas (gauti ir teikti informaciją), probleminis dialogas (konkretaus klausimo aptarimas, 

sprendimo ieškojimas) ir dialogas-ginčas (nuomonės pateikimas ir jos argumentavimas). Būtent tokių 

dialogų tipų sandara ir juose naudojami kalbiniai elementai turėtų būti žinomi žmogui, dalyvaujančiam 

dalykinėje bendravimo situacijoje.  

Kalbančiajam bendravimo situacijoje reikia suvokti ir taikyti komunikacijos taisykles, t. y. 

tinkamai paversti savo žinias konkrečiais veiksmais, taikyti turimas lingvistines žinias (parinkti žodyną, 

tartį, gramatines struktūras ir pan.), gebėti orientuotis tam tikroje situacijoje (šiuo atveju atitinkamoje 

erdvėje ir laike), aktyviai klausytis, iškoduoti išgirstą informaciją, ją suvokti, interpretuoti ir pateikti 

reikiamą informaciją tinkamu kalbiniu kodu. Tam reikia turėti pakankamai žinių ir praktinių sugebėjimų. 

Šį sąrašą galėtų papildyti ir neverbalinio bei paraverbalinio bendravimo priemonių taisymo galimybės, 

t. y. kalbėjimo garsumas, tempas, aiškumas, mimika, judesiai, gestai, apranga, kvapas, tinkamo atstumo 

tarp kalbėjimo partnerių pasirinkimas ir pan.  

Nors Laswello komunikacijos modelis (Fiske, 1990) yra skiriamas masinei komunikacijai, tačiau 

pagal taisyklę Kas Ką Kokiu kanalu Kam Kaip efektyviai perduodama informacija gali būti taikoma ir 

dalykiniame pokalbyje. Noras pateikti daugiau žinių nei reikalaujama, sukurti geresnį įvaizdį, įtikti 

pokalbio partneriui, pokalbio dalyvio savybių neįvertinimas daro įtaką pokalbio struktūrai ir informacijos 

kokybei. Dialogo kūrimas yra sudėtingesnis už paprastą monologinį kalbėjimą ir dėl psichologinių 

priežasčių. Ne kiekvienas žmogus geba atsipalaiduoti tarp svetimų žmonių, tiksliai reikšti savo mintis, 

išklausyti kitą žmogų jo nepertraukdamas ar neperdengdamas kito kalbėjimo savo kalbine veikla. 

Atsižvelgiant į minėtus pokalbio lingvistinius ir ekstralingvistinius elementus galima teigti, kad dalykinis 

pokalbis turėtų būti konstruojamas ir analizuojamas kaip kalbinis (fonetinės, morfologinės, leksinės 

priemonės), komunikacinis (priemonė siųsti ir gauti informaciją), socialinis (orientavimasis situacijoje), 

pažinimo (objekto turinio ir sąvokų įvardinimas) reiškinys. 

 

Tyrimo organizavimas 

Darbuotojų atrankos pokalbiai (interviu) dažniausiai yra dvišaliai socialiniai procesai, kurių metu ir 

darbdaviai, ir potencialūs darbuotojai renka konkrečią informaciją. Tai tinkamiausias būdas darbuotojų 

atrankai (Clifford, 2006, Klinvex, 1998, Barclay, 1999, Hoevemeyer, 2006, Bolton, 1997 ir kt.). Skiriama 

keletas tipų interviu: situacinis interviu, elgesio interviu, įgūdžių interviu ir kt. Pagal renkamos 

informacijos turinį skiriami struktūrizuotas, nestruktūrizuotas, situacinis, elgsenos apibūdinimo, žodinis 

interviu komisijai ir mišrus pokalbis.  

Nagrinėti darbdavių ir atrinktų kandidatų pokalbiai buvo mišrūs pokalbiai. Penkios vidutinio verslo 

įmonės, parduodančios savo paslaugas, siūlė aštuoniolika darbo vietų. Iš viso analizuoti šimtas du 

pokalbiai, kuriuose dalyvavo atrinkti kandidatai. Visi kandidatai turėjo aukštąjį išsilavinimą. Pokalbio 

tikslas – išsiaiškinti, ar būsimas darbuotojas gebės komunikuoti su įmonės paslaugos pirkėjais, parduoti 

paslaugą, tinkamai atstovauti įmonei įvairiuose renginiuose. 

Pokalbio situaciją dažniausiai sudarė vidutiniškai 10 pokalbio dalyvių replikų (neįskaitant pokalbio 

pradžios ir pabaigos fazių). Pokalbiai buvo analizuojami remiantis Grice’o (1989) bendradarbiavimo 
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principu ir buvo vertinamas komunikavimo taisyklių taikymas bei pažeidimas kalbant. Vertintos keturios 

pagrindinės veiksmingo pokalbio taisyklės: kiekybės, kokybės, tinkamumo ir aiškumo maksimos.  

 

Tyrimo rezultatai 

Nagrinėtuose pokalbiuose dominuoja spontaniškas kalbėjimas. Visus klausimus pokalbio dalyviai 

girdėjo pirmą kartą, nebent galėjo tikėtis išgirsti klausimų, kaip pavyzdžiui: Kodėl pasirinkote dalyvauti 

mūsų firmos konkurse? Kokio atlyginimo tikitės? ir pan. 

Nagrinėtuose pokalbiuose dažniausiai pažeidžiama kiekybės maksima (pateik informacijos tiek, 

kiek jos reikalaujama, nepateik nereikalingos informacijos). Kiekybės maksima yra susijusi su kalbos 

ekonomiškumo principu. Kalbėtojas turi pateikti tiek informacijos, kiek reikalauja klausytojas. Per mažas 

ar per didelis kiekis informacijos nepadeda plėtoti dialogo, veikia sunkinančiai. Beveik 60 proc. (58,12 

proc.) kandidatų pasisakymų ši maksima buvo pažeista, pvz.: 

(1) – Ar pageidausite pagal įstatymą Jums priklausančių tėvadienių?  

 – Norėčiau. Na, dabartinėje darbovietėje šio įstatymo nebuvo paisoma. Kartais kokį 

pusdienį kitą išsiprašydavau. Manau, bus galima tartis...  

 

(2) – Aišku. Priminkite, kodėl Jūs ieškote naujo darbo?  

 – Neieškau taip labai... Na bet, manau, kad esu geresnio darbo vertas, nei turiu 

dabar. Ir ten labai nelanksčiai žiūri į darbuotojo poreikius. Parašau ir išsiunčiu laikas nuo 

laiko savo CV‘iuką...(muistosi) 

Jei pirmuoju atveju atsakymą suprasime tiesiogiai, jis suteiks informacijos, kad kandidatas 

tikriausiai pasinaudos įstatymo numatyta tvarka ir per mėnesį vieną dieną bus namuose su vaikais. Tačiau 

paanalizavus pasakymą galima nuspręsti, kad žmogus yra linkęs „pasidaryti“ laisvų pusdienių, t. y. dėl 

tikros ar išgalvotos priežasties neatvykti į darbą. Taip pat jau pats žodis „tartis“ gali turėti keletą reikšmių, 

t. y. tartis su darbdaviu, atidirbti kitu laiku, neatidirbti. Šiuo atveju galima kalbėti ir apie netinkamo 

žodyno parinkimą, norą taikytis prie kiekvienos situacijos. Taip pat buvo netinkamai iškoduota klausimo 

informacija. Klausimas reikalavo teigiamo arba neigiamo atsakymo, o ne situacijos vertinimo. 

Antruoju atveju nesulaukiama konkretaus atsakymo į pateiktą klausimą. Pašnekovas siunčia 

informaciją, kad jis nėra motyvuotas gauti siūlomą darbo vietą, jis tik nepatenkintas dabartine padėtimi. 

Kita vertus, ilgi išvedžiojimai ir muistymasis pokalbio metu leidžia suprasti, kad šiam žmogui trūksta 

iniciatyvos pradėti naują veiklą, jis linkęs kritikuoti aplinkinius, o ne kalbėtis su jais dėl konkrečių 

problemų sprendimo, dėl neaiškių priežasčių jam nepatinka klausimai, susiję su dabartine darboviete. Tai 

išduoda pasikeitusi elgsena, pritilęs balsas. Šiuo atveju galima teigti, kad pašnekovas iš anksto neįvertino 

situacijos, nes klausimo apie darbo paieškas turint darbo vietą buvo galima tikėtis.  

Dalykiniai pokalbiai visgi turėtų būti mikropokalbiai: trumpi, aiškūs, informatyvūs. Klausimo-

atsakymo struktūra neturėtų virsti monologais, pagiriamosiomis kalbomis sau ar paniekinimo, žeminimo 

išpuoliais prieš buvusius darbdavius. Individas turėtų įvaldyti gebėjimus suvokti klausimo informaciją ir 

pasiųsti tinkamą žinią tinkamu kalbiniu kodu. 

Kokybės maksima gali būti pažeidžiama dėl dviejų priežasčių: sąmoningai meluojant ir 

nesąmoningai (t. y. nežinant tikrų faktų) (nesakyk to, kieno teisingumu nesi įsitikinęs ar neturi 

pakankamai įrodymų). Analizuotuose pavyzdžiuose šios taisyklės veikimas tikrinamas kalbėtojams tiesą 

aiškinantis papildomais klausimais, duomenimis surinktais prieš pokalbį ir stebint pašnekovo elgesį 

išgirdus klausimą. Šios taisyklės pažeidimus sunku stebėti, nes išsiaiškinti, ar pašnekovas sako netiesą ar 

ne, yra sudėtinga. Kartais tai išduoda pasikeitęs elgesys, balso tembras, išoriniai kūno signalai, nors tai 

gali būti ir įtampos dėl pokalbio rezultatai. 

(3) – Jūsų indėlis į mūsų kompaniją... 

 – Manau, tinkamai atstovausiu Jūsų kampanijai, bendrausiu su klientais, siūlysiu 

Jūsų paslaugas, teiksiu informaciją... 

 – Taip, bet tai Jūsų pareigos, o kaip su Jūsų iniciatyva kolektyve ir pan.? 

 – Padėsiu, kai kas paprašys pagalbos, galėsiu vykdyti ir papildomas funkcijas.  

 – O kodėl Jūsų FB sienoje yra tokių teiginių, kad Jūs nerimtai žiūrite į darbo 

vietą, pvz. „ai, svarbu darbą gauti, o paskui, kaip Dievas duos“, „niekas ten nesėdės, kaip jie 

ten tikisi“ ir pan.? 

 – ... tai gal ten ne mano profilis... 

Apie pašnekovės išsisukinėjimą galima įtarti stebint jos akių kontaktą su pašnekovais. Kol ji 

kalbėjo apie savo planus įmonėje, ji nevengė akių kontakto, linksėjo galva klausydama pokalbio, tačiau 
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išgirdus perskaitytus savo pareiškimus virtualioje erdvėje, nusuko akis žemyn, pradėjo gestikuliuoti 

rankomis. Jos neigimas gali būti suprastas kaip nesąžiningumas, galimas klientų ar darbdavių 

apkalbėjimas viešoje erdvėje, įmonės paslapčių nesaugojimas. Dar vienas požymis dėl informacijos 

netikrumo buvo pašnekovės siunčiamas signalas apie pageidaujamą pokalbio pabaigą: žvalgymasis durų 

link ir asmeninių daiktų paieškos akimis. Dalykiniame bendravime yra įprasta, kad pokalbio pabaigos 

frazę inicijuoja pokalbio organizatorius arba aukštesnis pagal hierarchiją pašnekovas. Šiuo atveju tai 

galėjo padaryti atrankos pokalbio iniciatoriai. Šios taisyklės laužymas sukuria ir neigiamą psichologinę 

aplinką. Kaip minėjo pokalbio organizatoriai, po savo tyčinės ar netyčinės klaidos nepripažinimo nekyla 

daugiau noro diskutuoti apie tolimesnes perspektyvas naujoje darbovietėje. 

(4)  – Ar domėjotės mūsų įmonės veikla? 

 – Žinoma, juk nėjau darbintis bet kur! 

 – Kaip vertintumėte mūsų didžiuosius reklaminius stendus mieste? 

 – Aha, patiko, centre dideli. Kai pravažiuoju – pasižiūriu. 

 – O kaip Jums jų spalvinis, grafinis pateikimas?  

 – Gerai, kad ryškūs...Patraukia dėmesį... 

Iš pirmo žvilgsnio nėra aišku, ar kokybės maksima yra pažeidžiama. Tik klausimo autorius žino, 

kad ši taisyklė yra sulaužyta: miesto centre ši reklamos paslaugas teikianti įmonė savo darbų neturi. Taigi 

galima spėti, kad kandidatė nesidomėjo potencialios darbovietės veikla arba suklydo, priskirdama vienos 

įmonės darbą kitai. 

Taip pat dažnai pastebimas užsienio kalbos žinių pervertinimas: nurodomas didesnis kiekis 

užsienio kalbų, kuriomis geba komunikuoti profesinėje veikloje, nurodomas ne tas lygmuo, kuriuo geba 

bendrauti arba kurio reikalaujama skelbime dėl laisvų darbo vietų.  

Tinkamumo (arba relevantiškumo) maksima reikalauja, kad pokalbio metu nebūtų keičiama tema, 

tačiau nagrinėtuose pavyzdžiuose šios taisyklės irgi nesilaikoma, nors iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti 

nebūdinga gana dalykiškiems darbuotojų atrankos pokalbiams. Temą dažniausiai bandoma keisti išgirdus 

nepatogius klausimus. Tuomet bandoma dėmesį ir pokalbį pakreipti kita, palankesne tema, pvz.  

(5)  – Kodėl Jūs per trejus metus pakeitėte 4 darbo vietas?  

 – Asmeniniai dalykai čia. Šeima... 

 – Gal galėtumėte įvardinti konkrečias priežastis? 

 – Ką čia daug kalbėti, nenorėčiau detalizuoti.  

 – Visgi, jei paprašytumėm buvusio darbdavio rekomendacijos, kokios tikėtis?  

 – Aš norėčiau dirbti pas Jus. Turiu ne vieną idėją dėl darbo optimizavimo, galiu 

dirbti lanksčiu darbo grafiku. Tikrai nenusivilsite... 

Panašių atvejų analizuotuose pokalbiuose buvo 28,46 proc. Pažeisdami reliavantiškumo taisyklę 

pašnekovai dažnai pažeidžia kokybės ir kiekybės taisyklę, t. y. ne tik bando pakeisti pokalbio temą, 

išvengti nemalonių klausimų, bet ir kalbėti ne tai, ko prašoma, bei pateikti nereikalingą kiekį 

informacijos. 

(6)  – Kaip derinsite šeimą, mokslą ir darbą? Ar nenukentės mūsų klientai?  

 – Aš stengsiuosi, tikrai stengsiuosi. Kai dirbau kitoje kalbų mokyklėlėje, prašiau 

pamokas dėti pirmadieniais ir trečiadieniais... Vėlai vakare. Na, ne naktį. O universitete man 

paskaitos būna rytais. 

 – Bet būna, kad vaikai serga, automobilis nevažiuoja, atostogauti šeima sugalvoja. 

O ir klientai ne visuomet nori užsiėmimų vakare. Ar turėtumėte galimybę dirbti rytais? 

 – Galiu. Reikės studijas truputį aukoti, su dėstytojais paderinti. Žinote, mano draugė 

vienu metu studijavo ir dviejose firmose dirbo. Vienoje dokumentus tvarkė, o vakarais dar dalį 

darbo iš kitos namo parsinešdavo. Ir taip kol pabaidė mokslus... 

Šiuo atveju matome kelių taisyklių pažeidimą: keičiama tema (mokslo, darbo ir šeimos derinimas 

su draugės tema), pateikiama daugiau informacijos negu reikalauja klausimas ir pateikiama ne ta 

informacija, kurios reikalaujama. Taip pat darbdaviui gali kilti klausimų dėl darbuotojos atsakingo / 

neatsakingo požiūrio į darbą ir studijas ir dėl atliekamo darbo kokybės. 

Šios maksimos netaikymas kenkia ir dalykinio pokalbio struktūrai. Vidinėje pokalbio fazėje turėtų 

būti aptariami konkretūs klausimai arba konkreti tema / temos. Minėtais atvejais pagrindiniai klausimai 

tarsi atsiduria pokalbio periferijoje, o jų vietą užima subtemos, kurios dalykiniame pokalbyje neturėtų būti 

gvildenamos arba dėmesio centre galėtų atsidurti pasibaigus oficialiai pokalbio daliai, t. y. perėjus į 

neoficialų, buitinį bendravimą. 
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Modalumo taisyklė reikalauja kalbančiųjų tikslumo ir aiškumo. Ši maksima reikalauja aiškaus, 

pokalbio kontekstą atitinkančio žodyno, tinkamos terminijos, taisyklingų gramatinių konstrukcijų ir t. t. 

Reikalaujama vengti nesuprantamų posakių, daugiareikšmiškumo, laikytis kalbėjimo sistemos, kalbėjimo 

eilės, kalbėti trumpai ir nedaugžodžiauti. Šios maksimos pažeidimai dažniausiai atsiranda dėl 

nesusikalbėjimo, dėl kalbinės, gyvenimo, darbinės patirties skirtumų. Ir tokio nesusikalbėjimo atvejai 

sudaro 38,56 proc. 

(7)  – Ar turėsite galimybę išvykti į ilgalaikes komandiruotes?  

 – O reikės? Na, galėčiau. Lietuvoje turbūt nereikės. O į užsienį... Taip... Na, bet iš 

anksto pranešite. Gal galėčiau, tik iš anksto. Vaikas pas močiutę, o aš galiu važiuoti, jei 

neserga. 

Kaip šeštuoju, taip ir septintuoju atveju kalbama nepilnais sakiniais, metamasi nuo vienos minties 

prie kitos. Pavyzdžiui, septintosios situacijos kandidatė galėtų vykti, bet gal ir negalėtų, prisimenami 

vaikai ir t. t. Taip darbdavys lieka be reikalingos informacijos dėl darbuotojo mobilumo. 

Pasitaiko atvejų, kai kandidatas, norėdamas parodyti savo pranašumą, vartoja tarptautinius žodžius 

nežinodamas tikslios jų reikšmės arba vartoja netinkamame kontekste, pvz., penktoje situacijoje 

kandidatas kalba apie darbo optimizavimą, nors tokios užduotys nėra numatomos jo siekiamų pareigų 

apraše. Trečiajame atvejyje pašnekovė kalbėdama apie darbą įmonėje vartoja terminą kampanija, o ne 

kompanija. 

Taip pat reikėtų paminėti ir netinkamų pokalbio pradžios ir pabaigos fazių klišių parinkimą. 

Dalykinio pokalbio pradžia ir pabaiga yra ritualizuotos struktūros, t. y. neutralus pasisveikinimas 

pradžioje ir neutralus atsisveikinimas (gali būti ir su padėkos formule) pabaigoje. Pokalbio dalyvių 

pradžios ir pabaigos fazė dažnai neatitiko pokalbio stilistikos (Sveiki! Iki! Ate! ir kt.), pokalbio vidurio 

fazėje buvo vartojamas šnekamasis žodynas ir gramatinės konstrukcijos (nu tai..., eina peklon..., nu 

jooo... o tai dabar jau..., na toks baisiausiai mielas... ir pan.). Dažnai kalbinė raiška palydima neaiškių 

rankų gestų. Visgi ne visi pokalbio dalyviai suprato, kad dalykinis bendravimas turi savo kalbos ir elgesio 

taisykles, kurios skiriasi nuo jiems įprasto kasdienio bendravimo artimoje aplinkoje. 

Nagrinėtuose pokalbiuose pasitaikė beveik pusė atvejų, kai pažeidžiama vienu metu ne viena, bet 

kelios bendravimo taisyklės (41 proc.): atsakantysis į klausimus pamiršta, kad jo užduotis pokalbio metu 

yra priimti ir teikti informaciją, tinkamai ją iškoduoti ir užkoduoti, todėl jo atsakymai dažniausiai būna 

pernelyg platūs, priartėja prie monologo, pasirenkamas netinkamas kalbėjimo stilius, kalbėjimo žanras, 

suardoma pagrindinė dalykinio pokalbio struktūra: pradžia (pasisveikinimas) – pokalbio tema (šiuo atveju 

kausimas-atsakymas schema) – pabaiga. 

 

Išvados 

Nagrinėtų darbdavių ir kandidatų į laisvas darbo vietas pokalbių analizės rezultatai leidžia teigti, 

kad: 

 Didžioji dalis jaunų žmonių negeba palaikyti pokalbio eigos, veiksmingai konstruoti 

pokalbį, taikyti veiksmingo pokalbio taisykles dalykiniame bendravime. Taip yra daroma neigiama įtaka 

pokalbio struktūrai, t. y. pokalbyje nepaisoma temų sekos, pažeidžiamos pagrindinės pokalbio taisyklės, 

nesąmoningai nepateikiama informacija apie asmenį arba ji pateikiama klaidingai. Galutinis tokio 

dalykinio bendravimo / nebendravimo rezultatas – „neįvykęs“ pokalbis, kuris neretai nulemia neigiamą 

potencialių darbdavių atsakymą dėl laisvos darbo vietos.  

 Maksimų pažeidimai ar jų nepaisymas sukuria implikacijas, perkeltines reikšmes, lemia 

nesusipratimus bei apsunkina bendravimą. Dauguma pokalbio dalyvių negebėjo iškoduoti jiems 

siunčiamos informacijos, įvertinti socialinę aplinką ir pateikti informaciją apie save tinkamu kalbiniu, 

socialinius, kognityviniu kodu. Tai neretai nulemia ir neigiamą darbdavio atsakymą. 

 Nagrinėtuose pokalbiuose pažeidžiama dažnai ne viena, bet kelios bendravimo taisyklės. 

Dažniausiai pažeidžiama kiekybės maksima – informacijos dalykiniame pokalbyje pateikiama per daug 

arba, jos nepateikus, stengiamasi nukreipti temą kita linkme, taip pažeidžiant relevantiškumo maksimą. 

Kokybės maksima gali būti pažeidžiama dėl dviejų priežasčių: sąmoningai arba nesąmoningai, t. y. 

nežinant tikrų faktų, meluojant. Relevantiškumo maksima tyrimo metu buvo pažeista 28,46 proc. 

(keičiama pokalbio tema arba potemė, aptariami nesusiję arba tik dalinai tematiškai susiję su pagrindine 

problema klausimai). Modalumo taisyklė pažeista 38,56 proc. (nesusikalbėjimas atsiranda dėl amžiaus, 

kalbinės, profesinės bei gyvenimo patirties skirtumų).  
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APPLYING COMMUNICATIVE COMPETENCE DURING EMPLOYEE SELECTION 

INTERVIEW 

 
Summary 

 
A report analyzes communicative skills of recruitment interview participants of several companies and the 

influence of these skills on a successful development of an interview. Using authentic recordings of interview and 

observing the notes of interview participants, the skills of interview participants to transmit and receive information 

achieving for personal goal, i.e. to become the employee of a company, are revealed. The main rules of an interview 

and the application/non-application of these rules in a formal interview are analyzed. Moreover, the skills of 

candidates to construct formal conversation in a correct way are considered.  

The results of the research and the analysis suggest that the majority of young people are unable to support 

the process of an interview and to effectively construct it. By violating the main rules of the interview process, they 

consciously do not present personal information or present it in an incorrect way. The final result of such 

interaction/non-interaction is “missed” interview which very often undetermined negative potential employers 

answer in relation to free workplace. Methods applied: the search of scientific literature, interview recordings, 

transcription, the analysis of obtained data as well as case analysis. 

Key words: types of interview, formal interview, verbal and non-verbal communication, communication 

skills. 
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SVEIKATOS IR KINTANČIO DARBO LAIKO REŽIMO SĄSAJOS:  

SLAUGOS KONTEKSTAS 

 
Adolfina Liumienė 

Šiaulių valstybinė kolegija 

 

 
Anotacija. Pasaulyje daug dėmesio skiriama stabilios plėtros koncepcijai, kuria siekiama užtikrinti žmogaus 

optimalių resursų panaudojimą bei sveiką darbo aplinką. Sveikatos priežiūros specialistų darbo pobūdis, nuolatinė 

įtampa, kintantis darbo laiko režimas, ilgos darbo valandos dažnai būna sveikatos sutrikimų priežastis. Straipsnyje 

analizuojama kintančio darbo laiko režimo įtaka slaugytojų fizinei ir psichosocialinei sveikatai. 

Tyrimo tikslas – nustatyti slaugos specialistų darbo laiko režimo ir sveikatos sąsajas. Atlikta slaugytojų 

anketinė apklausa, apklausta 117 bendrosios praktikos slaugytojų. Tyrimas atliktas 2011–2012 metais 

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje.  

Respondentų atsakymų analizė atskleidė, kad kintantis darbo laiko režimas turi įtaką slaugytojų fizinei ir 

psichosocialinei sveikatai. Ilgesnės darbo valandos dažniau sukelia sveikatos problemų. Tyrimo metu nustatytos 

pagrindinės slaugytojų fizinės sveikatos problemos, pasireiškiančios fiziniu nuovargiu, stuburo skausmu, galvos 

svaigimu ir skausmu, apetito pokyčiais. Nustatyta, jog kintant darbo trukmei didėja slaugytojų, neprisitaikančių prie 

kintančio darbo režimo, skaičius. Ilgesnės darbo valandos bei pamaininis darbas dažniau sukelia psichosocialinės 

sveikatos problemas. Tyrimo dalyviai skundėsi, kad atsirado nuotaikų kaita, abejingumas, dirglumas ir įtampa, 

suvokimo, atminties pokyčiai. Dėl kintančio darbo režimo kyla problemų planuojant savo ir šeimos laisvalaikį bei 

bendraujant su artimaisiais.  

Pagrindiniai žodžiai: slaugytojas, darbo laiko režimas, sveikatos problemos. 

 

Įvadas 

XXI a. sparčiai keičiantis technologijoms, greitėjant gyvenimo ir darbo tempui, kyla sveikatos 

problemų, daugėja profesinių rizikos veiksnių (Reigas, 2011). Dėl ekonomikos globalizacijos, 

informacijos spartos ir ryšių technologijų pasikeitė darbo krūviai ir darbo aplinka. Sparčiai progresuojanti 

medicinos mokslo pažanga, didėjantys reikalavimai, visuomenės poreikiai skatina ir įpareigoja medikus 

dirbti įtemptai ir atsakingai. Siekiant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus, sveikatos priežiūros 

sektoriui, padedančiam užtikrinti darbo jėgos ir visuomenės sveikatą ir gerovę, tenka svarbus vaidmuo 

(Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas, 2011). Sveikatos priežiūros sektorius Europoje yra 

vienas iš didžiausio užimtumo sektorių, jame yra atliekamas labai platus darbų spektras (Europos saugos 

ir sveikatos darbe agentūra, 2007). 

Tarptautinė slaugytojų taryba pažymi, kad sveikatos priežiūros sektoriuje darbuotojai medicinines 

paslaugas teikia 24 valandas per parą, prisiderindami prie kintančio darbo laiko režimo (Abdalkader, 

Hayajneh, 2008). Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 147 straipsnį darbo laiko režimas – 

kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, 

taip pat kasdienio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga, nustatoma pagal įmonės, įstaigos, organizacijos 

darbo tvarkos taisykles. Slaugytojų darbas nenutrūksta visą parą, tai yra būtinybė, tačiau pamaininis 

darbas gali turėti neigiamą poveikį slaugytojų sveikatai, gebėjimui veikti bei teikiamų paslaugų kokybei 

(Abdalkader, Hayajneh, 2008). Darbas sveikatos priežiūros įstaigose daugelyje pasaulio valstybių 

pripažintas vienu iš sudarančių didžiausią riziką susirgti įvairiomis profesinėmis ligomis. Pasaulyje 

visuotinai pripažinta, kad netinkamos darbo sąlygos, ergonominiai ir psichosocialiniai veiksniai sąlygoja 

apie 25 proc. bendrosios (neprofesinės) ir 100 proc. profesinės darbuotojų sveikatos (Obelenis, 2007). 

Profesionalumas, pareigingumas – esminės slaugytojų profesijos savybės, tačiau nuolatinis stresas, 

neadekvatus darbo krūvis dažnai lemia medicinos darbuotojų sveikatos sutrikimus (Merkytė, 2010). 

Pamaininis darbas ir darbas naktį, įvairių autorių nuomone (Abdalkader, Hayajneh, 2008, Heijden, 

Demerouti, 2008, Inčiūraitė, Žilinskas, 2010, Roszkowski, Jaffe, 2012, Bercz, Jaffe, 2012) yra vienas iš 

rizikos veiksnių, trikdančių asmens cirkadinius ritmus, mažina gebėjimą koncentruoti dėmesį, sukelia 

nuovargį, pažeidžia neurovegetacinę sistemą. Visa tai gali įtakoti nesaugią darbo aplinką, klaidų 

atsiradimą. Nepaisant ekonominės ir visuomeninės naudos, kurią teikia sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojų darbas pamainomis, pastebima ir žala dirbančiųjų sveikatai. Šiuo straipsniu siekiama nustatyti 

slaugytojų sveikatos problemas, susijusias su kintančiu jų darbo režimu.  

Tyrimo tikslas – įvertinti slaugos specialistų kintančio darbo laiko režimo ir sveikatos sąsajas. 

Tyrimo objektas – slaugytojų kintančio darbo režimo sąsajos su jų sveikata. 
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Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimas atliktas anketinės apklausos būdu. Taikytas 

originalus tyrimo instrumentas, sudarytas pagal teorines ir praktines straipsnio autorės įžvalgas į 

nagrinėjamą temą. Klausimyną sudarė klausimai, apimantys sveikatos kategorijas – fizinę ir 

psichosocialinę sveikatą. Respondentų fizinė sveikata vertinta remiantis bendru sveikatos vertinimu, kaip 

respondentas pats vertina savo sveikatą, kokie yra nusiskundimai fizine sveikata. Psichosocialinės 

sveikatos vertinimas apima psichologines sveikatos problemas, darbo aplinką, santykius su kolegomis ir 

artimaisias. Atsakymams „dažnai“ pasirinktas kriterijus > 3 atvejai per savaitę, „kartais“ – 1–2 atvejai per 

savaitę. 

Tyrimo kontingentą sudarė bendrosios praktikos slaugytojos. Tyrimas atliktas VšĮ Respublikinė 

Šiaulių ligoninė 2011 m. (n = 60) ir 2012 m. (n = 57). Tyrimo duomenų statistinei analizei buvo naudotas 

SPSS 16.0 for Windows duomenų apdorojimo paketas. Skaičiuotos padėties ir sklaidos charakteristikos 

bei požymiai, tarp kurių galėjo būti ryšys. Koreliacijai nustatyti naudotas Pearson‘o tiesinis koreliacijos 

koeficientas (r), kai: r < 0,3 – silpna koreliacija, 0,3 – 0,7 – vidutinė, 0,7 – 1,0 – stipri koreliacija. Taip pat 

požymių statistinis ryšys vertintas susietų lentelių metodu. Remiantis lentelės duomenimis apskaičiuota 

chi kvadrato (χ²) reikšmė, jo laisvės laipsnių skaičius (lls) bei statistinis reikšmingumas (p). Požymių 

ryšiai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p ≤ 0,05; kai p ≤ 0,01 – labai reikšmingais. 

Respondentų bendroji charakteristika. Tyrime dalyvavo slaugytojos, dirbančios naktiniu arba 

pamaininiu režimu. Didžiausią respondenčių amžiaus grupę sudarė 41–50 metų amžiaus (42 proc.) 

slaugytojos. Trečdalis (36 proc.) tiriamųjų buvo 2l–40 metų amžiaus. Mažiausią tiriamųjų dalį sudarė 51–

60 metų (22 proc.) slaugytojos.  

Tiriamųjų pasiskirstymas pagal darbo laiką. Trečdalis (32 proc.) slaugytojų dirba naktinėje 

pamainoje ir 68 proc. – pamaininį darbą (dieną ir naktį). Dauguma (76 proc.) respondenčių dirba daugiau 

nei dešimt valandų per pamainą, iš jų 50 proc. slaugytojų dirba daugiau kaip 14 val. per pamainą. Apie du 

trečdalius slaugytojų (64 proc.) pamaininį darbą dirba daugiau kaip 10 metų.  

 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 

Slaugytojų fizinės sveikatos problemos ir jų sąsajos su darbo laiko režimu. Lietuvos 

Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad ilgos darbo 

valandos, naktinis darbas priskiriami prie psichosocialinių rizikos veiksnių ir gali tiesiogiai paveikti 

darbuotojų sveikatą. Tyrimo metu buvo siekta nustatyti slaugytojų nuomonę apie savo adaptaciją prie 

kintančio darbo laiko režimo (žr. 1 lentelę). Nustatyta, kad statistiškai reikšmingai (p < 0,01) daugiau 

slaugytojų, dirbančių ilgiau nei 14 val. per parą (51 proc.), nei slaugytojų, dirbančių 8 val. per parą (25 

proc.), neprisitaiko prie kintančio darbo režimo. Taigi didėjant darbo trukmei per parą, didėja slaugytojų, 

nurodančių savo neprisitaikymą prie kintančio darbo režimo, skaičius. Tai patvirtina Abdalkader, 

Hayajneh (2008) atlikto tyrimo duomenis, kad 78 proc. slaugytojų, dirbančių naktinėje pamainoje, darbo 

krūvis yra sunkesnis nei dirbančių dieninėje pamainoje. Tai tampa pagrįsta jų emocinės įtampos ir 

adaptacijos problemų priežastimi. 

 
1 lentelė. Respondenčių nuomonė apie prisitaikymą prie kintančio darbo režimo, proc. 

 

Pamaininis darbas turi poveikį slaugytojų darbingumui bei savijautai. Neigiamą įtaką turi didelis 

fizinis ir psichinis darbo krūvis, budėjimas naktimis, kenksminga darbo aplinka (Clark, Walker, 2011). 

Lietuvoje atlikto tyrimo duomenimis, 60,4 proc. slaugytojų savo sveikatą įvertino blogai (Malinauskienė 

ir kt., 2011). Mūsų tyrimas atskleidė, kad daugiau kaip pusė slaugytojų (62,4 proc.) savo sveikatą vertina 

kaip labai gerą ar gerą, tačiau apie vienas trečdalis respondenčių (30,8 proc.) tik patenkinamai ir 6,8 proc. 

– blogai.  

Santorek-Strumillo ir kt. (2012) atliktas tyrimas atskleidė, kad slaugytojų ilgos darbo valandos ir 

didžiuliai darbo krūviai yra sekinantys, sukeliantys dažnas fizinės sveikatos problemas. Tai patvirtina ir 

Darbo val. skaičius per parą Atsakymų variantai apie prisitaikymą prie kintančio darbo 

laiko režimo, proc. 

 taip kartais ne nežinau 

8 val. 12,5 62,5 25,0 - 

10 - 14 val. 25,0 32,0 43,0 - 

> 14 val. 29,5 18,0 51,0 1,6 
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mūsų tyrimo rezultatai: ilgėjant darbo trukmei per pamainą slaugytojos dažniau patiria sveikatos 

problemų (žr. 2 lentelę). Statistiškai reikšmingai (p = 0,00) daugiau slaugytojų, dirbančių ilgiau kaip 

14 val. per parą (59 proc.), dažnai patiria sveikatos problemų, lyginant su dirbančiomis 8 val. (13 proc.) ir 

10–14 val. (32 proc.) per parą.  

 
2 lentelė. Respondenčių fizinės sveikatos problemų sąsajos su darbo laiko režimu, proc. 

Darbo val. skaičius per parą Slaugytojų nuomonė apie savo sveikatos problemų dažnį, 

proc. 

dažnai kartais ne 

8 val. 12,5 62,5 25,0 

10 - 14 val. 32,1 60,7 7,1 

> 14 val. 59,0 39,3 1,6 

 

Per 12 pastarųjų mėnesių apie pusę respondenčių dažniausiai vargino galimai su pamaininiu darbu 

susijusios fizinės sveikatos problemos (žr. 1 pav.) – fizinis nuovargis (50 proc.), stuburo skausmas 

(40 proc.), apie trečdalį tiriamųjų – galvos skausmas (30 proc.), apetito pokyčiai (27 proc.) ir tuštinimosi 

problemos (26 proc). Apie pusę tyrime dalyvavusių slaugytojų kartais jautė galvos skausmą (50 proc.), 

galvos svaigimą (44 proc.), apetito pokyčius (50 proc.), arterinio kraujo spaudimo (AKS) padidėjimą 

(40 proc.). Autorės tyrimo rezultatai glaudžiai siejasi su įvairių mokslininkų (Abdalkader, Hayajneh, 

2008, Heijden, Demerouti, 2008, Santorek-Strumillo ir kt., 2012) tyrimais, nurodančiais naktinio darbo 

neigiamą poveikį darbuotojų sveikatai: galvos ir nugaros skausmai, miego ir virškinimo sistemos 

sutrikimai, valgymo įpročių pokyčiai.  

 

30% 50% 20%

16% 44% 40%

20% 40% 40%

27% 50% 23%

22% 50% 28%

26% 24% 50%

50% 43% 7%

40% 36% 24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Galvos skausmas

Galvos svaigimas

AKS padidėjim.

Apetito pokyčiai

Skausmas skrandžio plote

Tuštinim.problem.

Fizinis nuovargis 

Stuburo skausmas

Dažnai Kartais Niekada
 

1 pav. Slaugytojų fizinės sveikatos problemų dažnis, proc. 

 

Nustatytas tiesioginis ryšys tarp darbo trukmės per parą ir kai kurių slaugytojų fizinės sveikatos 

problemų dažnio: kuo ilgesnės darbo valandos, tuo dažniau pasireiškė sveikatos problemos (žr. 3 lentelę): 

kvėpavimo problemos (p = 0,00; r = 0,7), fizinis nuovargis (p < 0,00; r = 0,4), skausmas skrandžio plote 

(p = 0,00; r = 0,3), galvos skausmas (p = 0,00; r = 0,3). Tai patvirtinta ir Santorek-Strumiłło ir kt. (2012) 

tyrime, kuris įrodo, kad slaugytojos, dirbančios pagal periodiškai besikeičiantį darbo grafiką, jaučia 

didesnę įtampą ir nuovargį (žr. 3 lentelę). 

Slaugytojų fizinės sveikatos problemos turi įtakos jų bendrai savijautai po darbo. Remiantis gautais 

rezultatais nustatyta, kad slaugytojų savijauta po darbo reikšmingai priklausė nuo darbo valandų (p = 

0,00; r = 0,2). Trigubai daugiau, net 75 proc., respondenčių, dirbančių 10–14 val. per parą, nei dirbančių 

8 val. (25 proc.), jautėsi labai pavargusios.  
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3 lentelė. Statistinė priklausomybė tarp darbo trukmės ir respondenčių sveikatos problemų 

 

Santorek-Strumillo ir kt. (2012) nurodo, kad ilgos darbo valandos, naktinis ir pamaininis darbas 

veikia žmogaus miego kokybę. Miego sutrikimų dažnai jaučia tie darbuotojai, kurie dirba pamainomis, 

ypač dirbantys daugiau nei 6 naktines pamainas per mėnesį. Įvairiose šalyse atlikti tyrimai parodė, kad 

miego sutrikimai pasireiškia maždaug 26 proc. naktinį darbą ir 32 proc. pamainomis dirbantiems 

žmonėms (Bercz, Jaffe, 2012). Miego kokybė priklauso nuo laiko, kada žmogus eina miegoti, kuriuo 

paros metu ir kokioje aplinkoje miega. Remiantis tyrimo duomenimis, tik nedidelė dalis (18,8 proc.) 

slaugytojų neturi miego problemų, apie pusė respondenčių (43,6 proc.) skundžiasi prasta miego kokybe ir 

turi miego problemų, 37,6 proc. kartais jaučia mieguistumą dienos metu. Ketvirtadalis (26,7 proc.) 

slaugytojų miego problemas sprendė vartodamos medikamentus. Statistiškai reikšmingo ryšio tarp darbo 

trukmės ir miego problemų nenustatyta (p > 0,05). 

 

Slaugytojų psichosocialinių sveikatos problemų sąsajos su darbo trukme per pamainą 

Streso ir emocinės įtampos problema socialinėje sferoje visada yra aktuali. Medicinos darbuotojai, 

dirbdami su kenčiančiais žmonėmis, nuolatos matydami skausmą ir mirtį, patys patiria stresą ir emocinį 

išsekimą (Inčiūraitė, Žilinskas, 2010). Darbuotojai, veikiami stresų, darbą atlieka blogiau – sumažėja jų 

darbo produktyvumas, o slaugytojos dėl dažnai patirto negatyvaus elgesio darbe skundžiasi pablogėjusia 

sveikata, patiria stresą ir įtampą bei jaučia nepasitenkinimą darbu (Vasilavičius ir kt., 2010).  

Šio tyrimo duomenimis (žr. 2 pav.) ketvirtadalį slaugytojų dažnai vargino galimai su pamaininiu 

darbu susijusios psichologinės sveikatos problemos: nuotaikų kaita (24 proc.), bloga nuotaika (27 proc.), 

dirglumas ir įtampa (23 proc.). Apie du trečdaliai respondenčių dažnai ir kartais patyrė pablogėjusį 

suvokimą (64 proc.), dirglumą ir įtampą (78 proc.).  
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2 pav. Slaugytojų psichologinės sveikatos nusiskundimų dažnis, proc. 

Sveikatos problemos Darbo val. (proc.) Statistinė 

priklausomybė 8 10-14 >14 

Galvos 

skausmas 

 

Dažnai 12,5 21,4 45,9 χ² = 23,14 

p = 0,00 

 
Kartais 37,5 64,3 37,7 

Niekada 50,0 14,3 16,4 

Skausmas 

skrandžio plote 

Dažnai 50,0 28,6 18,0 χ² = 19,91 

p = 0,00 

 
Kartais 25,0 42,8 63,9 

Niekada 25,0 28,6 18,0 

Kvėpavimo 

problemos 

Dažnai - 17,9   6,6 χ² = 17,54 

p = 0,00 

 
Kartais 50,0 10,7 39,3 

Niekada 50,0 71,4 54,1 

Fizinis 

nuovargis 

Dažnai 50,0 21,4 67,2 χ² = 18,28 

p = 0,00 

 
Kartais 50,0 71,4 27,9 

Dažnai - 7,2   4,9 
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Nustatytas tiesioginis ryšys tarp slaugytojų psichologinės sveikatos nusiskundimų, siejamų su 

darbo trukme. Ilgesnės darbo valandos sukėlė dažnesnes problemas: pablogėjusį suvokimą (p = 0,00; r = 

0,3), abejingumą, apatiją (p = 0,00; r = 0,2), atminties pokyčius (r = 0,4). Tyrimo duomenimis apie du 

trečdaliai (65,9 proc.) respondenčių teigė, kad po darbo jaučiasi psichologiškai pavargusios, 16,2 proc. – 

emociškai išsekusios, tik nedidelė dalis (17,9 proc.) jaučiasi gerai. Statistiškai patikimi duomenys gauti 

lyginant slaugytojų emocinę savijautą po darbo su darbo trukme (p = 0,00). Kuo ilgesnės darbo valandos, 

tuo slaugytojų psichologinė savijauta po darbo prastesnė: net 75 proc. slaugytojų, dirbančių 14 val. ir 

ilgiau, nei dirbančių iki 14 val. per parą (40 proc.), jautėsi psichologiškai pavargusios.  

Socialiniai santykiai yra svarbi organizacijos veiklos sėkmės, personalo tarpusavio bendravimo ir 

bendradarbiavimo, požiūrio į organizacijos veiklą gerinimo priemonė (Reigas, 2011). Darbas pamainomis 

ir darbas naktį neigiamai veikia darbuotojo vaidmenį šeimyniniame gyvenime ir socialinį aktyvumą 

(Vasilavičius ir kt., 2010). Abdalkader, Hayajneh (2008) atlikto tyrimo duomenimis 60 proc. slaugytojų 

pamaininis darbas turi įtakos jų socialiniam gyvenimui, nes sukelia disbalansą tarp pageidaujamo 

gyvenimo ir darbo. 

Vertinant socialinių santykių sritį nustatyta (žr. 3 pav.), kad daugumai slaugytojų (80 proc.) 

kintantis darbo režimas dažnai ir kartais sukelia problemas planuojant savo ir šeimos laisvalaikį bei 

bendraujant su artimaisias (68 proc.), tačiau apie pusė respondenčių (53 proc.) teigė niekada neturinčios 

bendravimo su kolegomis ir dalyvavimo visuomeninėje veikloje problemų (44 proc.). Statistiškai 

reikšmingo ryšio tarp kintančio darbo režimo ir socialinės veiklos nenustatyta (p > 0,05).  
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3 pav. Slaugytojų nusiskundimų dėl socialinės veiklos dažnis, proc. 

 

Darbuotojų sveikatą gali įtakoti darbo aplinka ir darbo organizavimo būdai. Darbas gali būti 

naudingas psichinei sveikatai, nes didina socialinės įtraukties, savo statuso ir tapatybės pojūtį, be to, 

padeda organizuoti darbo laiką. Ir atvirkščiai, daugelis psichosocialinių veiksnių darbe didina nerimo, 

depresijos ir išsekimo riziką (Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, 2012). Daugiau nei pusė 

sveikatos apsaugos specialistų, apklaustų skirtingose šalyse, nurodo, kad patyrė fizinį ar psichologinį 

smurtą (Vasilavičius ir kt., 2010). Vertinant tiriamų slaugytojų darbo aplinką nustatyta, kad 49 proc. 

respondenčių darbe nesijaučia saugios tiek fizine, tiek psichologine prasme. 59 proc. respondenčių 

nuomone, santykiai kolektyve geri ir geras darbo organizavimas, tačiau du trečdaliai respondenčių (71 

proc.) teigia, kad jų darbo aplinkoje vyrauja stresas. Užsienio mokslininkų nuomone (Clark, Walker, 

2011, Bercz, Jaffe, 2012, Roszkowski, 2012), organizacijos lygmenyje psichologinis nuovargis 

asocijuojasi su bloga darbo aplinka ir įtemptais socialiniais santykiais. 

 

Išvados 

Sveikatos priežiūros sektoriuje darbas nenutrūksta visą parą, ir tai sąlygoja slaugytojų 

psichologinių ir socialinių adaptacijos problemų raišką. Tiriamų slaugytojų darbo trukmė per parą 

reikšmingai siejasi su jų adaptacija prie kintančio darbo režimo. Ilgesnės darbo valandos per parą 

neigiamai veikia slaugytojų tiek fizinę, tiek psichologinę sveikatą, tiek socialinį jų aktyvumą. 

Nustatytos slaugytojų sveikatos ir kintančio darbo laiko režimo sąsajos pagrindžia neigiamą poveikį 

slaugytojų gyvenimo kokybei. 
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RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH AND THE CHANGING PATTERNS OF WORKING 

TIME IN THE CONTEXT OF NURSING 

 
Summary 

 

Lots of attention is worldwide paid to the conception of stable development which ensures the optimal 

utilization of the resources and a healthy work environment. The nature of the work of health care professionals, 

permanent stress, long working hours, often changing working schedules are the causes of the health disorders of 

health care professionals. According to various authors, working in shifts and working at night are the main factors 

that interfere with circadian rhythms, decrease the ability to concentrate, cause tiredness, damage the 

neurovegetative system. The above mentioned factors can effect negatively the working environment, as they can 

lead to the occurrence of various mistakes by health care professionals. The article analyses the effect of the 

changing patterns of working time on the physical health and psycho - social status of the health care professionals. 

The purpose of the research is to determine the relation and interaction between the changing patterns of 

working time and the health of health care professionals. The methods of the research are the questionnaire survey 

and mathematical statistics methods for quantitative data processing. The data were analyzed by using SPSS and 

MC EXCEL software. 117 health care professionals working in shifts and at night participated in the research. The 

research was performed in 2011-2012 at Siauliai County Hospital.  

Results: the research revealed that the main physical health disorders of the health care professionals were 

exhaustion, headaches, pain in the back, changes in appetite. Due to long working hours, health professionals 

experienced tiredness, headache, respiratory problems, pain in a stomach area (p < 0,05). 
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Long working hours and the changing patterns of working time also cause psychological problems. The 

participants of the research experienced the following psychological disorders - mood swings, stress, irritability, 

memory problems and disability to perceive their surroundings properly (p < 0,05). Due to the changing patterns of 

working time, lots of professionals experienced problems in their social lives, especially in planning their own and 

their families free time. 

Conclusions. Working in the field of health care makes use of, or provides service across, all 24 hours of the 

clock each day of the week and this affects the development of problems of psychological and social adaptation. It 

was determined that the duration of working hours is greatly related to the adaptation of the changing patterns of 

working time. Longer working hours make a negative impact on the physical and psychological health, as well as 

the social activity of health care professionals. 

The determined correlation between health and the changing patterns of working time shows negative effect 

on the quality of life of health care professionals. 

Key words: health care professional, shift work, health disorders. 
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AND POSTED WORKERS 
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Abstract. The legitimate scope of fixed-term work and the conditions of fixed-term workers have been at the 

core of labour law discourse during the last few decades. 

The discussion has been a part of the general labour-market discourse under the heading Flexibilisation of 

Work. Changing conditions in the labour market are generally considered to create new conditions for labour law as 

well. Technological development and the globalisation of economies are frequently mentioned in this context. 

Current conditions are hence said to involve increased demands for flexibility and market adjustment. Developments 

impose strains on labour law, that they engender demands for the deregulation of traditional employment protection 

and for conditions conducive to more flexible modes of employment. In legal theory, there may be said to be two 

main different approaches to the causes of legal change: one emphasises precisely the external economic, political 

and industrial-relations system factors just described, and the other stresses internal factors that are related to the 

legal system itself and only indirectly influenced by economic developments. 

The regulation of fixed-term work is not entirely an issue for national legislators. Employment protection 

(and the regulation of other modes of employment than permanent employment), being at the core of labour-market 

performance, has never been the object of detailed regulation in international instruments. Nor has this been the case 

in European Community law. Even so, efforts have long been made on the part of the European Commission to 

regulate the scope of A-Typical Work, including fixed-term work. We have the European Council’s Directive 

1999/70/EC of 28 June 1999. 

Keywords:European Law, Fixed Term, Part Time, Posted Workers, Directive, Labour Law. 

 
Introduction 

Labour-market developments and the increased need for allocative flexibility have generally been 

perceived as forming a trend towards an increase in the peripheral and distanced workforce. This entails 

an increase in part-time work, fixed-term work, temporary agency work and other unstable employment 

relationships – and a decrease in the group of core workers offered permanent, relatively secure, 

traditional employment. These developments impose strains on labour law, that they engender demands 

for the deregulation of traditional employment protection and for conditions conducive to more flexible 

modes of employment. In legal theory, there may be said to be two main different approaches to the 

causes of legal change: one emphasises precisely the external economic, political and industrial-relations 

system factors just described, and the other stresses internal factors that are related to the legal system 

itself and only indirectly influenced by economic developments
5
. 

The regulation of fixed-term work is not entirely an issue for national legislators. Employment 

protection (and the regulation of other modes of employment than permanent employment), being at the 

core of labour-market performance, has never been the object of detailed regulation in international 

instruments. Nor has this been the case in European Community law. Even so, efforts have long been 

made on the part of the European Commission to regulate the scope of A-Typical Work, including fixed-

term work. We have the European Council’s Directive 1999/70/EC of 28 June 1999. 

The discussion has been a part of the general labour-market discourse under the heading 

Flexibilisation of Work. Changing conditions in the labour market are generally considered to create new 

conditions for labour law as well. Technological development and the globalisation of economies are 

frequently mentioned in this context. Current conditions are hence said to involve increased demands for 

flexibility and market adjustment. With regard to the requirements for increased allocative flexibility on 

the part of employers and in economic activities, there is general consensus
6
. 

Object of article – European Union laws on fixed-term, part time and posted workers 

The purpose of this article is to describe the regulation of fixed-term work, part time and posted 

workers and its most recent developments. The legitimate scope of fixed-term work and the conditions of 

fixed-term workers have been at the core of labour law discourse during the last few decades. 

Main tasks: 

- Determine and analyse fixed-term work, part time and posted workers definition; 

                                                 
5 Henning, 2009, pp. 277-310 
6 Blainpain, 1999, pp. 85-96 
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- Analyse legal basis regulating fixed-term, part time and posted workers; 

- Analyse how is protection from discrimination is ensured EU in investigated field. 

Methods: comparative, analysis of legal acts, historical and systemical.  

Fixed-term Work 

We have the European Council’s Directive 1999/70/EC of 28 June 1999.The purpose of the 

agreement is twofold: it sets out to improve/guarantee the working conditions of fixed-term workers 

through the application of the principle of equal treatment or non-discrimination; and at the same time it 

is meant to restrict the permitted use of fixed-term work by establishing a framework to prevent abuse 

arising from the use of successive fixed-term employment contracts or relationships
7
. 

A fixed-term contract is for employees who are only contracted to work for you for a fixed period 

of time - for example, one year. Terms and conditions for fixed-term employee contracts are set out in a 

framework agreement on fixed-term work concluded by the Employers' Confederations of Europe, the 

European Centre of Enterprises with Public Participation and the European Trade Union Confederation. 

According to the Fixed-term Work Directive, the term fixed-term workermeans “a person having 

an employment contract or relationship entered into directly between an employer and a worker where the 

end of the employment contract or relationship is determined by objective conditions such as reaching a 

specific date, completing a specific task, or the occurrence of a specific event”. 

When workers are on fixed-term contracts, action is needed to ensure that they do not suffer 

unjustified discrimination. In addition, abuse of successive fixed-term contracts between the same 

employer and employee for the same work has to be prevented. 

These are the two purposes of the EU Directive regulating this issue (1999/70/EC). The Directive is 

based on a Framework Agreement on fixed-term work between Europe’s trade unions and employers. 

Framework agreements are an important part of the EU social dialogue. 

The purpose of the agreement on fixed-term work as negotiated by the social partners in 1999 is to 

improve the quality of fixed-term work by ensuring the application of the principle of non-discrimination 

and to prevent abuses arising from the use of successive fixed-term employment contracts
8
. 

Two important principles are laid down in the agreement: 

 open-ended contracts are and remain the general form of employment relationships and fixed-

term contracts should be the exception; 

 the use of fixed-term contracts on the basis of objective reasons is a way of preventing abuses. 

The agreement applies to all fixed-term workers as defined by national law and practice, except: 

 those put at the disposal of a user enterprise by a temporary work agency; 

 initial vocational training relationships and apprenticeship schemes; 

 specific public or publicly-supported training, integration and vocational retraining programmes. 

The agreement forbids employers to treat fixed-term workers less favourably than permanent 

workers, unless different treatment can be justified on objective grounds. In order to prevent abuse of 

successive fixed-term contracts, EU Member States, after consultation with the social partners, must 

specify one or more of the following criteria
9
: 

 the objective reasons that would justify the renewal of fixed-term contracts or relationships 

 the maximum total duration of successive fixed-term employment contracts and relationships 

 the permitted number of renewals. 

As a result of Council Directive 1999/70/EC (the Fixed-term Work Directive) that was adopted at 

European level, legislation in the form of the Fixed-term Employees Regulations has applied since 

October 2002. The impact of the Directive was considerable with respect to changes in domestic 

legislation but there is still limited evidencethat qualitative and quantitative changes have been achieved 

in practice. While it may be still early for such change, it is not clear that the Regulations comply with the 

Directive in all .respects
10

. 

Member States are to lay down penalties for infringements. But special clauses limit the potential 

administrative burdens on small and medium-scale enterprises. Member States may also decide that the 

agreement does not apply to initial vocational training and apprenticeships and/or to workers on specific 

public or publicly-supported training, integration and vocational retraining programmes. 

                                                 
7 Weiss, 1999, pp.97-104 
8 Weiss, supra note, pp.98. 
9 Henning, supra note, pp.280. 
10 Koukiadaki, 2010 , s. 1-11 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0070:EN:NOT
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The agreement applies to fixed-term workers, including seasonal workers, who have an 

employment contract or relationship as defined in law, collective agreement or practice in each Member 

State. 

 

Part-time Work 

Partime work describes the situation where an employe Works a number of hours less than the 

basic working week. In official statictics it is usually specified as working up to 30 hours per week
11

. 

The European Directive on part time work
12

 was adopted as a result of a Framework Agrement 

reached by the social partners as part of the Social Dialogue process
13

.Under European Union (EU) part-

time worker legislation, you must not treat part-time workers less favourably than full-time workers. In 

addition, you cannot dismiss a worker because they refuse to transfer from full-time to part-time work or 

vice versa. 

New forms of flexible working can bring benefits for employers and employees alike. But part-

time work has to be on a fair footing. 

A Framework Agreement between Europe’s employers and trade unions sets out to eliminate 

unjustified discrimination against part-time workers and improve the quality of part-time work. It also 

aims to facilitate the development of part-time work on a voluntary basis and contribute to the flexible 

organisation of working time in a way that takes account of employers’ and workers’ needs. Framework 

agreements are major joint inputs by the social partners into European labour law and practice. This one 

is backed by an EU Directive (97/81/EC), which was extended to the UK by another Directive 

(98/23/EC). 

The Framework Agreement requires that part-time workers’ employment conditions may not be 

less favourable than those of comparable full-time workers, unless there are objective reasons for 

different treatment. In addition, it exhorts employers, as far as possible, to take account of employees’ 

preferences and their requests to transfer from full-time to part-time employment or vice versa. 

Employers should also facilitate access to the relevant jobs. 

A worker’s refusal to transfer from full-time to part-time work or vice versa should not in itself be 

a valid reason for dismissal. 

The purpose of the Agrement, is to provide for the removal of dşscrimination against part time 

workers and improve the quality of part time work, as well as to facilitate the development of part time 

work on a voluntary basis
14

. 

 

Posted Workers 

Posted workers have been at the centre of a lively debate at European level, addressing both legal 

and political questions. The search for the answers to these questions has helped to clarify the content of 

European labour law and its interplaywith the core principles of the European Union, such as the free 

circulation of goods, services and people. When it was adopted in 1996, many labour law experts initially 

regarded the Posting of Workers Directive (EU Directive 96/71/EC) as being of limited relevance for the 

transformation of European and national labour law. This assumption was based on the understanding that 

the Directive’s main purpose was to allow the application of the hostcountry’s complete set of labour 

laws to posted workers Contrary to these early expectations, the treatment and regulation of posted 

workers has prompted a thorough scrutiny of the compatibility between national rules and European 

regulations. 

Under the European Union's posted worker legislation, a 'posted worker' is someone who is sent by 

their employer to work on a temporary basis in a different EU country from the one they normally work 

in. 

The free movement of workers is one of the fundamental freedoms guaranteed by the Treaty of the 

European Union. The growth of new information technologies brought awareness that such services can 

move across borders in the same way as goods do.And given that there still often needs to be geographic 

proximity between service providers and consumers, the concept of “trade in services” has been 

                                                 
11 Willey, 2000, pp. 300. 
12 Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concedrning the framework Agrement on part time work. 
13 Sargeant, 2001, pp. 223. 
14 Sargeant, supra note, pp. 224. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0081:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0023:EN:NOT
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broadened to include transactions based on the movement of natural persons, i.e. professionals or 

consumers
15

 

We say a worker is "a posted worker" when he is employed in one EU Member State but sent by 

his employer on a temporary basis to carry out his work in another Member State. For example, a service 

provider may win a contract in another country and send his employees there to carry out the 

contract. This trans-national provision of services, where employees are sent to work in a Member State 

other than the one they usually work in, gives rise to a distinctive category, namely that of "posted 

workers". This category does not include migrant workers to go to another Member State to seek work 

and are employed there. 

To guarantee that the rights and working conditions of a posted worker are protected throughout 

the European Union, and to avoid "social dumping" where foreign service providers can undercut local 

service providers because their labour standards are lower, the European Community law has established 

a core of mandatory rules regarding the terms and conditions of employment to be applied to an employee 

posted to work in another Member State. These rules will reflect the standards of local workers in the host 

Member State (that is, where the employee is sent to work).  

The idea is that where a Member State has certain minimum terms and conditions of employment, 

these must also apply to workers posted to that State. However, there is nothing to stop the employer 

applying working conditions which are more favourable to workers such as, for instance, those of the 

sending member State (that is, where the employee usually works). 

 

Which areas are covered? 

The Posting of Workers Directive (Directive 96/71/EC) covers employees being sent to another 

Member State in three situations: 

 When an employer posts a worker to another Member States on his own account and under his 

direction, under a contract which the employer has concluded with the party in the State for whom the 

services are intended; 

 When an employer posts a worker to an establishment or to an undertaking owned by the group in 

the territory of a Member State; 

 When the employer, being a temporary employment undertaking or placement agency, hires out a 

worker to a user undertaking established or operating n another Member States. 

The employment relationship between the employer and the posted worker must be maintained 

during the period of posting. 

 

Conclusions 

1. The principle of non-discrimination says that in respect of employment conditions, fixed-term 

workers shall not be treated in a less favourable manner than comparable permanent workers solely 

because they have a fixed-term contract or relation, unless this is justified on objective grounds. 

2. The application of the principle of non-discrimination to fixed-term work poses special 

problems. It may be said that the Directive merely draws on a model of equal treatment that is also used 

in the Part-time Directive and even in the Council’s Directive 91/383 on the health and safety of, among 

others, fixedterm workers. However, as compared to other, more traditional fields of application for the 

equal-treatment principle such as sex and nationality this does give a new scope to the principle. 

3. European Union gives more important about discrimination. EU says that in national laws you 

can not make discrimination between fixed term or part time or posted workers. 

4. Member States are to lay down penalties for infringements. But special clauses limit the 

potential administrative burdens on small and medium scale enterprises. Member states may also decide 

that the agrement does not apply to initial vocational training and apprenticeships and to workers on 

specific public or supported training, integration. 

5. The agrement applies to fixed term workers, including seasonal workers, who have and 

employment contract or relationship as defined in law collective agreement or practice in each Member 

State. 
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TERMINUOTO DARBO, NEPILNOS DARBO DIENOS BEI DARBUOTOJŲ 

KOMANDIRAVIMO TEISINIS REGULIAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE 

 

Santrauka 

 

Specialios įdarbinimo taisyklės yra taikomos darbo santykių formoms, kurios skiriasi nuo neterminuotų 

darbo sutarčių, pilnos darbo dienos darbo santykių.  

Terminuota sutartis yra skirta darbuotojams, su kuriais sudaroma darbo sutartis dirbti tam tikrą apibrėžtą 

laikotarpį, pavyzdžiui, vienerius metus. Terminuotų darbo sutarčių sąlygos yra nustatytos Europos profesinių 

sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos 

įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendruoju susitarimu dėl darbo pagal terminuotas sutartis.  

Europos Sąjungos (ES) teisės aktai nustato, kad darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo dieną, negali būti 

sudaromos blogesnės darbo sąlygos negu darbuotojams, dirbantiems visą darbo dieną, tik dėl tos priežasties, kad jie 

dirba ne visą darbo dieną, nebent šis požiūris yra objektyviai pagrįstas.  

Be to, darbuotojo atsisakymas būti perkeltam iš darbo, kurį dirba visą darbo laiką, į darbą, kurį dirbs ne visą 

darbo dieną, arba atvirkščiai, neturėtų būti savaime pagrįsta priežastis nutraukti darbo sutartį.  

Pagal Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius darbą komandiruotėse, „komandiruotasis darbuotojas“ 

– tai darbuotojas, ribotą laiką dirbantis kitos valstybės narės, t. y. ne tos, kurioje jis paprastai dirba, teritorijoje.  

ES darbo teisė apsaugo darbuotojų teises visoje ES. Ji apima tokias sritis:  

 darbo sąlygas, įskaitant darbo laiką, darbą ne visą darbo laiką ir terminuotą darbą bei darbuotojų 

komandiravimą, nediskriminavimo, vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principų taikymą, nėščių darbuotojų 

apsaugą; 

 darbuotojų informavimą ir konsultavimą, įskaitant kolektyvinį atleidimą iš darbo ir įmonių perdavimą; 

 asmens duomenų apsaugą. 

Šis straipsnis padės jums suprasti, kaip šios darbo santykių sritys yra reguliuojamos ES teisės aktais ir kaip 

šie teisės aktai gali įtakoti jūsų verslą, jei jūs planuojate įdarbinti žmones ES teritorijoje.  
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ŽMOGAUS TEISĖ Į NETURTINĖS ŽALOS ATLYGINIMĄ: TEORIJA IR 

PRAKTIKA 

 
Eglė Šimkevičienė 

Šiaurės Lietuvos kolegija, Biznesa augstskola Turība 

 
 

Anotacija. Pagarba žmogaus teisėms ir orumui, taip pat laisvės, demokratijos, lygybės ir teisinės valstybės 

principai yra bendros visų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių vertybės. Žmogaus teises gina 

tarptautiniai teisės aktai (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija), Lietuvos Respublikos 

Konstitucija ir kiti nacionaliniai įstatymai, įskaitant ir Civilinį kodeksą. 

Konstitucija garantuoja kiekvieno asmens teisę kreiptis į teismą, kai yra pažeidžiamos jo konstitucinės teisės 

ir laisvės (30 str. 1 d.), todėl, jeigu asmuo mano, jog yra pažeistos jo teisės, jis turi teisę civilinio proceso tvarka 

kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Tokią asmens teisę nustato ir 

Civilinis kodeksas (2.24 str.). Tačiau galiojantys įstatymai nenustato tokiais veiksmais padarytos atlygintinos 

neturtinės žalos ribų, todėl teismas, spręsdamas šį klausimą, vadovaujasi įstatyme nustatytais neturtinės žalos 

atlyginimo kriterijais (atsižvelgiama į tokios žalos padarymo pasekmes, į asmens, padariusio žalą, turtinę padėtį ir 

kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus). Todėl daugiausiai 

diskusijų kelia neturtinės žalos dydžio nustatymas. Neturtinę žalą sudėtinga, o kartais net neįmanoma tiksliai 

įvertinti pinigais, nes sudėtinga išmatuoti patirtą fizinį skausmą, emocinį stresą bei dvasinius išgyvenimus. 

Straipsnyje nagrinėjamas neturtinės žalos kompensavimo teisinis reglamentavimas, pateikiama neturtinės žalos 

sąvoka, tikslas bei principas ir apžvelgiamos pagrindinės žmogaus teisės dėl neturtinės žalos atlyginimo. Straipsnyje 

naudojami dokumentų analizės metodas, lyginimo metodas, sisteminės analizės metodas bei apibendrinimo 

metodas. 

Pagrindiniai žodžiai: žmogaus teisės, neturtinė žala, atlyginimas (kompensavimas). 

 

Įvadas 

Dauguma žmonių kasdien patiria tam tikrų negatyvių pojūčių, tokių kaip nusivylimas, skausmas, 

emocinis stresas ar net depresija. Nemažai mokslininkų (R. Volodko, S. Cirtautienė, A. Rudzinskas ir kt.) 

pažymi, jog efektyviausia teisinė priemonė yra neturtinės žalos atlyginimo institutas, kuriuo siekiama 

atlyginti asmeniui patirtus išgyvenimus, tam tikrą nematerialią žalą, suteikti teigiamų emocijų. 

Viena iš valstybės funkcijų yra valstybės gyventojų saugumo ir teisingumo užtikrinimas. Ši norma 

įtvirtinta kaip konstitucinis principas: Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje (Valstybės 

žinios, 1992, Nr. 33-1014) nustatyta, kad „asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą 

nustato įstatymas“. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinoje pasisakoma, jog minėta 

konstitucinė nuostata įpareigoja įstatymų leidėją išleisti įstatymus, nustatančius žalos atlyginimą asmeniui 

už jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą, tuo pačiu pabrėžiant, kad „įstatymuose turi būti užtikrintas realus 

pažeistų žmogaus teisių ir laisvių gynimas, jis turi būti derinamas su kitų Konstitucijoje įtvirtintų vertybių 

apsauga“ (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000-06-30 nutarimas...).  

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 1.138 straipsnyje, kaip vienas iš civilinių 

teisių gynimo būdų, įtvirtintas ir neturtinės žalos atlyginimas, o LR CK 6.250 straipsnio 2 dalis numato, 

jog neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Įstatyme neįtvirtinta neturtinės žalos 

prezumpcijos, todėl neturtinės žalos atlyginimas gali būti priteisiamas tik tuo atveju, jeigu įrodytas ir 

nustatytas tokios žalos patyrimo faktas, taip pat kitos būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos.  

Straipsnio objektas – neturtinės žalos atlyginimo teisinis reglamentavimas. 

Straipsnio tikslas - išanalizuoti neturtinės žalos atlyginimo teisinį reglamentavimą. 

Darbo metodai: lyginamasis metodas, sisteminės analizės metodas, apibendrinimo metodas, 

dokumentų analizės metodas. 

 

Neturtinės žalos sąvoka, tikslas bei principas 

LR CK 250 str. 1 d. yra įtvirtinta neturtinės žalos sąvoka: „Neturtinė žala yra asmens fizinis 

skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, 

reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Taigi tai 

nėra baigtinis sąrašas, įstatymo leidėjas paliko teisę teismui įvertinti konkrečias aplinkybes (ekvivalentine 

išraiška). 

Įvairūs Lietuvos autoriai taip pat skirtingai apibrėžia neturtinę žalą, numato ypatingus jos 

požymius. V. Mikelėnas ir D. Mikelėnienė (1998) pabrėžia, kad neturtinė žala pasireiškia nukentėjusiojo 

kančiomis ir vidiniais išgyvenimais, ne visada atsiskleidžiančiais išorinėje aplinkoje (p. 24). 
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A. Rudzinskas (2002) teigia, kad neturtinė žala – tai tam tikri glausti, neigiami asmens psichikos 

pakitimai, kurie būtinai įvyksta jo sąmonėje pažeidus asmenines neturtines ir turtines vertybes (p.73). 

Pagal R. Volodko (2010), neturtinės žalos turinį sudaro tam tikri negatyvūs vidiniai asmens išgyvenimai, 

t. y. nemalonūs psichofiziniai pasikeitimai pačiame asmenyje, o kita vertus – nukentėjusiojo santykio su 

aplinka pokyčiai. Volodko neturtinės žalos esmę, turinį ir santykį su kitomis žalos rūšimis pavaizdavo 

schemoje (žr. 1 pav.) 

 

 
 

1 pav. Neturtinės žalos sąvokos struktūra 

Šaltinis: Volodko, 2010, p. 43 

 

Pateiktas paveikslas puikiai iliustruoja neturtinės žalos turinį, fizinių bei dvasinių kančių santykį. 

Manytina, jog dėl neturtinės žalos specifikos tiek teismų doktrinoje, tiek teismų praktikoje ilgą laiką 

nebuvo bendros nuomonės, kokių tikslų ir funkcijų turi būti siekiama. Iki šiol vis dar diskutuojama, ar 

neturtinės žalos santykiuose turėtų būti siekiama kompensacinės ar nubaudimo funkcijų, ir šis klausimas 

tebėra opus. Mikelėnas ir Mikelėnienė (1998) pabrėžia, kad civilinės atsakomybės funkcija yra 

kompensacinė, tad teikiant prioritetą pažeidėjui nubausti, o ne nukentėjusiojo fiziniams ir dvasiniams 

išgyvenimams kompensuoti, būtų nusižengta civilinės atsakomybės prigimčiai ir esmei (p. 23). 

V. Mizaras (2003) laikosi pozicijos, kad neturtinės žalos atlyginimu siekiama dviejų tikslų – kompensuoti 

patirtą neturtinę žalą ir atlyginti už skriaudą (p. 128). L. Meškauskaitė (2004) teigia, jog neturtinės žalos 

atlyginimo dydis garbės ir orumo gynimo bylose turėtų būti didesnis, nes nesulaiko finansiškai stiprių 

visuomenės informavimo priemonių nuo neskelbtinos informacijos platinimo. L. V. Papirtis, 

E. Baranauskas, J. Kiršienė (2005) teigia, jog nustatant neturtinės žalos dydį būdingas ryškus nubaudimo 
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elementas – ir dėl jos nustatymo kriterijų, ir dėl procedūros – visais atvejais suprantamas kaip represinė 

teisinė sankcija (nubaudimas), taikytina asmeniui, sąmoningai ir tikslingai pasinaudojusiam savo teisėmis 

uždraustu ir kitiems pavojingu būdu (p. 135).  

Sistemiškai aiškinant LR CK nuostatas (6.245, 6.249, 6.250, 6.251 straipsnius ir kt.) matyti, jog 

neturtinės žalos atlyginimas turi būtent padarytos žalos atlyginimo, kitaip tariant, kompensacijos funkciją. 

Pagal teismų praktiką kiekvienas straipsnio atvejis nėra tapatus, o skirtingas savo objektine dalimi, todėl 

kiekvienas epizodas turi būti įvertintas savarankiškai (LAT CBS teisėjų kolegijos bylos Nr. 3K-3-

193/2007, 3K-3-394/2008). Pagal LR CK 2.24 straipsnį spręsti priteistinos neturtinės žalos dydžio 

klausimą galima tik atribojus kiekvieno straipsnio epizodus.  

Taip pat nėra vienos nuomonės, kokių tikslų siekiama neturtinės žalos kompensavimu. Kaip teigia 

S. Cirtautienė (2005), teisės doktrina pripažįsta, kad neturtinės žalos atlyginimu turi būti siekiama 

kompensuoti neturtinę žalą ir atlyginti už skriaudą. Teismų praktikoje taip pat laikomasi šios pozicijos 

daugiausia dėmesio skiriant pagrindiniam – kompensavimo ir atlyginimo tikslui. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas įtvirtinto bendrą taisyklę, kad materiali (piniginė) 

kompensacija už neturtinę žalą, kaip materialus neturtinės žalos atitikmuo, turi būti atlyginama 

vadovaujantis visiško žalos atlyginimo principu. Šis teismas išskyrė neturtinės žalos visiško atlyginimo 

principo taikymo ypatumus, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismai nustatydami neturtinės žalos atlyginimą, o 

būtent: 

 materiali kompensacija už patirtą neturtinę žalą iš esmės skiriasi nuo pačios neturtinės žalos, 

kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir pagal savo prigimtį negali arba ne visada 

gali atstoti patirtą dvasinę skriaudą; 

 kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, 

ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko žmogui neretai apskritai niekas – nei pinigai, nei 

materialus turtas negali atstoti. 

Darytina išvada, jog Konstitucinio Teismo požiūris į neturtinės žalos atlyginimą priartėja prie 

restitutio in integrum principo įgyvendinimo ir sukuria tokias materialines prielaidas, kuriomis būtų iš 

naujo sukurta tai, ko negalima sugrąžinti, atstatyti į pirminę būklę. Šis Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo teisės aiškinimas yra neabejotinai teisiškai pagrįstas, nes vadovautis priešinga 

prielaida, jog neturtinės žalos atlyginimui restitutio in integrum principas negali būti objektyviai 

pritaikytas, reikštų teisinį netikrumą, teisėtų lūkesčių, teisinės valstybės principų nepaisymą. Tuomet 

neturtinę žalą patyręs asmuo negalėtų teisėtai tikėtis visiško žalos kompensavimo, o neturtinės žalos 

atlyginimo institutas prarastų vieną iš pagrindinių kompensacinę funkciją. Aukščiau paminėtas Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio Teismo aiškinimas grindžiamas tuo, kad nukentėjęs asmuo, patyręs neturtinę 

žalą, turi gauti teisingą atlygį net ir tais atvejais, kai jokie pinigai ar materialus turtas neatstos patirtos 

žalos. 

Lietuvos teismų praktika iki minėto Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo 

priėmimo laikėsi kiek kitokio požiūrio į neturtinės žalos visiško atlyginimo principą ir pirmiausia 

konstatavo, jog objektyviai visiškas žalos atlyginimo principas negali būti taikomas visa apimtimi. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl teisės normų, reglamentuojančių neturtinės žalos 

atlyginimą, yra pažymėjęs, kad neturtinės žalos atlyginimo atveju visiško žalos atlyginimo principas 

(restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos neįmanoma 

tiksliai įvertinti pinigais. Kartu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad teismas turi pareigą 

nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus ir parinkti tokią 

piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo patirtą dvasinį sielvartą, 

fizinį skausmą, kitokius neturtinių vertybių pažeidimus (LAT civilinės bylos Nr. 3K-3-604/2005, Nr. 3K-

3-129/2009), ir negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, 

kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus kompensacijos dydžio, 

o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu 

uždarbiavimu (LAT civilinė byla 3K-3-117/2010). 
Apibendrinant galima daryti išvadą, kad, patyrus turtinę žalą, teisingo žalos atlyginimo idėja lyg ir 

nekelia didesnių neaiškumų, tačiau neturtinės žalos atveju teisingo atlygio samprata, kaip jau buvo 

minėta, yra gana kebli. Tai pripažino ir Konstitucinis Teismas (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 

19 d. nutarimas), nurodydamas, kad „moralinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima 

įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, 

neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, 

emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – 
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tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią 

(pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą“.  

Teisės doktrinoje yra įvairių nuomonių apie neturtinės žalos visiško atlyginimo principo taikymą. 

Žalos dydžio nustatymo tikslas – atlyginti nukentėjusiajam tiek, kiek jis iš tiesų prarado dėl neteisėtų 

pažeidėjo veiksmų (neveikimo). Kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias 

prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, t. y. taikyti neturtinės žalos atlyginimui restitutio in 

integrum principą, kuris būtų užtikrintas kiekvienoje byloje. 

 

Žmogaus teisė į neturtinės žalos atlyginimą 

Žmogus jam priklausančias teises gali ginti tik įstatymo nurodytu pagrindu bei būdais. Teisinėje 

sistemoje egzistuoja reikalavimas elgtis apdairiai bei rūpestingai, domėtis ne tik savo teisėmis, 

pareigomis, bet ir nustatytu jų apsaugos mechanizmu. Taigi kiekvienas asmuo turi teisę į teisingą patirtos 

žalos atlyginimą. Tai išplaukia iš Konstitucijos 30 ir 109 straipsnių, juos detalizuojančių 

Baudžiamojo proceso kodekso 109–118 straipsnių, Civilinio kodekso 6.250, 6.263, 6.283-285 ir kitų 

straipsnių. 

Pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai asmenys dėl darbuotojų ar žmonių neatidumo, 

nerūpestingumo, nekvalifikuotumo patiria žalą. Patiriama ne tik turtinė, bet ir neturtinė žala. Todėl 

kiekvienas asmuo, kuris mano, kad paslaugos jam buvo suteiktos netinkamai ir jis dėl to patyrė žalą, turi 

teisę reikalauti ją atlyginti, o paslaugas teikusi įstaiga turi pareigą atlyginti tiek turtinę, tiek neturtinę žalą. 

Žinoma, geriausias, pigiausias ir greičiausias žalos atlyginimo būdas – kompromisinis susitarimas tarp 

žalą patyrusio ir už ją atsakingo asmens dėl žalos atlyginimo. Jei po įvykio geranoriškai susitarti 

nepavyksta (o taip dažniausiai ir būna), kitas kelias išieškoti patirtą žalą – teisminis. Teisminis procesas, 

priklausomai nuo bylos sudėtingumo ir pobūdžio, vyksta nuo 2 mėnesių iki kelerių metų, ir be teisininkų 

pagalbos čia neapsieinama. Dažnas žmogus, realiai nukentėjęs ir patyręs neturtinę žalą, nuleidžia rankas, 

manydamas, jog Lietuvoje teisybės neras. Tačiau ginti savo teises tikrai reikia, nors teisių gynimo 

mechanizmas iš tikrųjų sudėtingas, reikalaujantis daug laiko ir energijos, tai savotiškai tampa tam tikru 

garantu kitiems. Svarbiausias aspektas yra tas, kad nukentėję asmenys turi įrodyti kuo daugiau reikšmingų 

aplinkybių neturtinei žalai įvertinti.  

Vis dar lieka didžiausia problema dėl neturtinės žalos įvertinimo pinigais, nes pats nukentėjęs 

asmuo negali tiksliai nurodyti, apskaičiuoti ar teisingai įvertinti neturtinės žalos dydį, kadangi neturtinė 

žala ypatinga dėl to, kad pasireiškia nukentėjusiojo kančiomis ir vidiniais išgyvenimais, ne visada 

atsiskleidžiančiais išorinėje aplinkoje, todėl nei teismas, nei kas nors kitas negali adekvačiai įvertinti 

žmogaus emocijų, juo labiau pajusti individo psichikos būsenos ypatybių (LAT civilinė byla 3K-3-

96/2010). Volodko (2010) kompensacinio mechanizmo palengvinimui išskiria bendruosius ir 

specialiuosius neturtinės žalos kompensacijos dydžio nustatymo kriterijus (žr. 1 lentelę). 
 

1 lentelė. Neturtinės žalos kompensacijos dydžio nustatymo kriterijai 

Bendrieji kriterijai Individualieji (specialieji) kriterijai 

Pažeistos vertybės pobūdis  Gyvybės atėmimo atveju 

ieškovo ir mirusiojo giminystės laipsnis, emocinio, dvasinio, 

fizinio, ekonominio ryšio pobūdis ir glaudumas, bendro gyvenimo 

trukmė, materialinio išlaikymo faktas ir kt. 

Dvasinių ir fizinių kančių laipsnis Sveikatos sužalojimo atveju 

pakenkimo sveikatai laipsnis ir pobūdis, sveikatos sutrikdymo 

trukmė, netekto darbingumo procentas, ligos progresavimo 

tikimybė, prognozės 

Dvasinių ir fizinių kančių pobūdis Laisvės atėmimo atveju 

neteisėto laisvės atėmimo, sulaikymo, suėmimo, įkalinimo ir kitų 

prievartos priemonių trukmė ir pobūdis; neteisėto kaltinimo 

sunkumas; laikymo nelaisvėje sąlygos; ankstesnių laisvės atėmimų 

faktas, teistumas ir kt. 

Kaltė Šeimos bylose 

sutuoktinio kaltės pobūdis, santuokos trukmė, vaikų buvimas, 

skaičius, amžius, perspektyvos sukurti šeimą  

1 lentelės tęsinys kt. puslapyje 
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1 lentelės tęsinys. Neturtinės žalos kompensacijos dydžio nustatymo kriterijai 

Bendrieji kriterijai Individualieji (specialieji) kriterijai 

Neturtinės žalos pasekmės Garbės, orumo, privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimo 

atvejai 

tikrovės neatitinkančių bei žeminančių ar privatų gyvenimą 

liečiančių žinių pobūdis, turinys, paskleidimo mastas, adresatų 

sudėtis, nukentėjusiojo žinomumas ir viešumas ir kt. 

Turtinės žalos dydis Autorių teisių pažeidimo atveju 

neteisėtai panaudoto kūrinio ar gretutinių teisių objekto mastas, 

egzempliorių, žiūrovų, klausytojų skaičius, tiražas, auditorija, 

kūrinio ir jo autoriaus populiarumas, kūrinio meninis lygis, kūrinio 

iškraipymo pobūdis ir mastas, pažeistos teisės atkūrimo galimybė 

Asmenybės bruožai Darbo bylose 

Darbo santykių trukmė, darbuotojo funkcijų pobūdis ir specifika, 

darbuotojo elgesys darbe, nuobaudos, skatinimai, darbdavio 

pažeidimo pobūdis ir pasekmės 

Turtinė padėtis 

Elgesio motyvacija, tikslai 

Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo  

principai 

Šaltinis: Volodko, 2010 

 

Kaip matyti pateiktoje lentelėje, bendrieji kriterijai taikytini visoms deliktinėms situacijoms ir 

visoms bylų dėl neturtinės žalos atlyginimo kategorijoms, o individualieji kriterijai būdingi tik tam 

tikroms bylų kategorijoms, kadangi geriausiai informuoja apie patirtą emocinį sukrėtimą, nepatogumų 

pobūdį, fizinio skausmo lygį toje konkrečioje situacijoje ir dažniausiai yra tiesiog formuojami teismų 

praktikos. Remiantis LR CK 6.250 str. 2 d., teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos 

pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias 

reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Tai pabrėžia ir 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje 3K-3-117/2010. Įstatymu nustatytų neturtinės žalos kriterijų 

sąrašas nėra baigtinis, o neturtinės žalos dydį pagrindžiančius kriterijus įstatymų leidėjas suteikė teisę 

nustatyti teismui, vertinančiam turinčias reikšmės bylai aplinkybes, atsižvelgiančiam į teisingumo, 

sąžiningumo ir protingumo kriterijus. Plečiamasis neturtinės žalos dydžio nustatymo teisinių kriterijų 

nustatymas yra paliktas teismo, sprendžiančio bylą, kompetencijai.  

Kaip teismų praktika rodo, proporcingumo principas reikalauja, kad vertinant priteistinos neturtinės 

žalos dydį būtų nustatyta teisinga interesų pusiausvyra. Bendriausia prasme šiuo aspektu svarbu užtikrinti, 

kad atsakingiems asmenims nebūtų uždėta pernelyg didelė našta priteisiant akivaizdžiai nepakeliamą 

žalos atlyginimą (LAT civilinė byla Nr. 3K-7-70/2011). Pagal LR CK 6.251 str. 2 d. teismas, 

atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius, gali sumažinti 

nuostolių atlyginimo dydį, jei dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių. 

Žalos dydis gali būti teismo sumažintas, kai paties nukentėjusiojo didelis neatsargumas padėjo žalai 

atsirasti ar jai padidėti, atsižvelgiant į nukentėjusiojo asmens kaltės dydį (LR CK 6.282 str. 1 d.). 

Apibendrinant darytina išvada, jog įstatymų leidėjas yra nustatęs tokius neturtinės žalos dydį 

pagrindžiančius kriterijus, kuriuos nustatydamas neturtinės žalos dydį turi įvertinti teismas: neturtinės 

žalos dydis; neturtinės žalos pasekmės; žalą padariusio asmens kaltė; žalą padariusio asmens turtinė 

padėtis; sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus; kitos teismo pripažintos, turinčios reikšmės 

bylai aplinkybės. Neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus taiko bei žalos dydį nustato teismas. 

Pažymėtina tai, kad teismas vadovaujasi įstatymu nustatytais neturtinės žalos dydžio vertinimo kriterijais, 

bei, atsižvelgdamas į teismo pripažintas, turinčias reikšmės bylai aplinkybes, teisingumo, protingumo, 

sąžiningumo principus, nustato galutinį ir kiekvienu atveju individualų neturtinės žalos dydį.  

 

Išvados 

Konstitucija garantuoja kiekvieno asmens teisę kreiptis į teismą, kai yra pažeidžiamos jo 

konstitucinės teisės ir laisvės. 

Neturtinės žalos pinigais tiksliai įvertinti neįmanoma, įstatymas ir numato, o teismas siekia kiek 

įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinį, fizinį skausmą vadovaujantis teisingumo, 

protingumo ir sąžiningumo kriterijais bei kitais pagalbiniais neturtinės žalos dydžio nustatymo 

orientyrais, kartu suvokiant, jog niekada nebus įmanoma dėti lygybės ženklo tarp priteistos 

kompensacijos dydžio ir realiai patirtų nematerialių kančių bei išgyvenimų.  
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Neturtinės žalos atlyginimo dydis visuomet bus nustatomas ne pagal absoliutaus ekvivalentiškumo 

principą, o priklausomai nuo konkretaus atvejo ypatumų, atsižvelgiant į žalos pobūdį, nukentėjusiojo ir 

pažeidėjo asmenybę bei ją apibūdinančias charakteristikas, deliktinės situacijos dalyvių turtinę padėtį ir 

kitus veiksnius. 
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HUMAN RIGHT TO COMPENSATION FOR NON-PECUNIARY DAMAGE 

 
Summary 

 

Respect for human rights and dignity as well as the principles of liberty, democracy, equality and the rule of 

law are common to all member states of the European Union (EU). Human rights are protected by international law 

(European Convention on Human Rights), the Constitution of the Republic of Lithuania and other laws including 

the Civil Code.  

The Constitution guarantees that the person whose constitutional rights or freedoms are violated shall have 

the right to apply to court. (Paragraph 1 Article 30). Therefore, if a person believes that his/her rights were violated, 

he/she may seek compensation for material and moral (non-pecuniary) damage in compliance with the civil 

procedure. This right is defined in the Civil Code (Article 2.24). However, the existing laws do not provide any 

thresholds of non-pecuniary damage; therefore, the court follows the criteria of non-pecuniary damage 

compensation in compliance with the law (taking into account the effects of damage, financial situation of the 

perpetrator and other relevant factors as well as the criteria of fairness, justice and reasonableness). Consequently, 

the assessment of the amount of non-pecuniary damage is under discussion. It is difficult and sometimes impossible 
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to measure non-pecuniary damages in monetary terms, since it is difficult to measure pain and suffering, emotional 

stress and spiritual experiences. The article deals with the legal regulation of compensation for non-pecuniary 

damage, the concept of non-pecuniary damage, the aim and principle as well as the overview of the basic human 

rights to compensation for non-pecuniary damage. The methods of document analysis, comparative analysis, 

systematic analysis and the method of aggregation were used in the research.   

Key words: human rights, non-pecuniary damage, compensation. 
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TEISIŲ Į DARBĄ IR MOKSLĄ TARPUSAVIO SANTYKIO ASPEKTAI 
 

Dalius Vaičiulis 
Šiaurės Lietuvos kolegija  

 

 
Anotacija. Darbo santykių plėtra, jų įtaka tiek asmenų socialiniam statusui, tiek valstybės gerovei yra būtini 

beveik kiekvienos bendruomenės elementai. Darbo santykiai daugeliu atveju nėra įmanomi be atitinkamų gebėjimų 

ir žinių, kurios įgyjamos studijų ar kitokio asmens švietimo procese. Švietimo ir darbo santykių aspektu susiduriama 

su įvairiais praktiniais šių teisių realizavimo ypatumais. Straipsnyje išanalizuoti pagrindiniai teisės į darbą bei 

mokslą aspektai, šių kategorijų tarpusavio ryšys ir praktinė reikšmė, taip pat teisinė bazė, reguliuojanti šių teisių 

statusą teisinėje sistemoje.  

Pagrindiniai žodžiai: teisė į darbą, teisė į mokslą, teisės į darbą ir mokslą ryšys, darbo santykių lankstumas. 

 
Įvadas 
Temos aktualumas. Šiuolaikinėje darbo rinkoje, kuri pasižymi savo globalumu ir kaita, yra 

neišvengiamos įvairios naujovės, skatinančios persiorientuoti verslo aplinkoje ir iš(si)kelti naujus 

uždavinius ir reikalavimus jos dalyviams. Norėdami išlikti konkurencingi ir paklausūs šios rinkos dalyviai 

– darbuotojai privalo turėti atitinkamas žinias ir kompetencijas, o tam yra būtinos tinkamos sąlygos, 

naujos žinios ir įgūdžiai. Šiuo aspektu yra svarbus gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių turėjimas, įvairių 

priemonių dirbančiųjų profesiniam tobulinimuisi numatymas. Valstybės deklaruojamas prioritetas – 

nedarbo mažinimas, užimtumo skatinimas – neišvengiamai paliečia dvi su tuo susijusias sritis: teisę į 

darbą bei į mokslą. Kadangi nepavyko nustatyti Lietuvos teisės mokslininkų atliktų tyrimų, 

analizuojančių šių teisių tarpusavio ryšį bei teisinius aspektus, šiuo straipsniu bandoma atkreipti dėmesį į 

temos aktualumą ir reikšmingumą siekiant bent iš dalies užpildyti esamą mokslinį vakuumą. 

Temos problema. Teisė į darbą ir į mokslą yra visuotinai žinomos ir pripažintos kategorijos, tačiau 

vienareikšmės jų sampratos nei teisinėje bazėje, nei mokslinėje literatūroje nėra. Tai sudaro prielaidas 

įvairiapusėms ir skirtingoms jų interpretacijoms, kas gali apsunkinti šių teisių praktinį realizavimą. 

Tyrimo objektas – teisės į darbą ir mokslą santykio teisinis reguliavimas.  

Tyrimo tikslas – išnagrinėti teisių į darbą bei mokslą tarpusavio santykį teisiniu aspektu.  

Tyrimo apribojimai. Tyrimu nėra siekiama atskleisti ir išanalizuoti visas galiojančias teisines 

nuostatas, susijusias su teisėmis į darbą bei į mokslą, pasirinkta, autoriaus nuomone, svarbesnių teisinių 

nuostatų bei mokslinių darbų analizė. 

Tyrimo metodai: lyginamasis, sisteminis, teisės aktų ir mokslinės literatūros analizės. 

 

Teisės į darbą ir į aukštąjį mokslą teisiniai pagrindai 

Vartojant kategorijas asmens teisė į darbą ir teisė į mokslą kartu galima sulaukti skeptiškų 

priekaištų, jog šios kategorijos nėra giminingos, jos pernelyg atitolusios ir neturi glaudžių sąsajų, todėl 

toks vartojimas yra netikslus ir taisytinas. Jeigu gilintumės tik į kategorijų žodinę ir pagrindinės reikšmės 

analizę, su tokia pozicija būtų galima sutikti, tačiau šias kategorijas vertinant socialine bei teisine prasme 

galima įžvelgti ne vieną tarpusavio sąveikos aspektą, nors galbūt ir problemišką. Tačiau prieš aptariant 

šiuos aspektus būtina apibrėžti pagrindines kategorijas bei nurodyti jų veikimo teisinius pagrindus.  

Atsižvelgiant į pasirinktos analizės specifiką, pirmiausia tikslinga atskleisti teisės į darbą 

kategoriją. Lietuvos Respublikos Konstitucijos IV skirsnio Tautos ūkis ir darbas 46 straipsnis skelbia, 

kad Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. 

Valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą. 48 straipsnyje numatyta, kad 

kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas 

darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. Dirbantis žmogus 

Konstitucijoje traktuojamas humanistiniu požiūriu; žmogus suprantamas ne kaip abstrakti socialinė, 

ekonominė ar profesinė kategorija, gamybinių santykių dalyvis, bet kaip laisva asmenybė, kurios 

žmogiškasis orumas saugotinas (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 1998-09-24). Teisės į 

darbą turinį sudaro teisė į darbo laisvę, t. y. galimybė laisvai pasirinkti darbą ir laisva valia jį dirbti. Tie 

atvejai, kai atskiroms veiklos rūšims ar pareigoms asmenys parenkami konkurso tvarka, negali būti 

traktuotini kaip laisvės pasirinkti veiklos rūšį ar ir profesiją apribojimai. Konstitucija skelbia teisę į darbą, 

bet neužtikrina teisės gauti konkretų darbą pagal pasirinktą profesiją ar veiklos sritį ir negarantuoja 

asmenims teisės užimti vienas ar kitas pareigas tam tikroje vietovėje, įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje.  
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Iš esmės analogišką teisės į darbą formuluotę pateikia Europos socialinės chartijos 15 str., kuris 

nustato, kad kiekvienas turi teisę į darbą ir užsiimti laisvai pasirinkta profesija ar veikla. Be to, šis teisės 

aktas net plačiau apibūdina šios laisvės taikymo ribas nustatydamas, kad kiekvienas Sąjungos pilietis turi 

laisvę ieškoti darbo, dirbti, pasinaudoti įsisteigimo teise ir teikti paslaugas bet kurioje valstybėje narėje. 

Pastaroji nuostata orientuota į Europos Sąjungos piliečius, kurios nariai yra ir visi Lietuvos Respublikos 

gyventojai. 

Teisei į darbą realizuoti skatinant ir lankstesnes darbo organizavimo formas buvo priimtas Darbo 

kodeksas, kurio 2 str. įtvirtino tokius svarbius principus, kaip laisvė pasirinkti darbą bei valstybės pagalba 

asmenims įgyvendinant teisę į darbą. Darbo kodekso nuostatos atitinka užimtumo direktyvoje iškeltus 

tikslus dėl lygių galimybių darbo santykiuose (Lydeka, 2007). Konstitucinės teisės laisvai pasirinkti darbą 

(48 str.) nuostatos įgyvendintos ir Darbo kodekso XI bei XII skyriuose apibrėžiant įdarbinimo sąvoką 

(DK 87 str.), darbo sutarties sąvoką (DK 91 str.), nustatant pagrindines darbo ir įdarbinimo, darbo ir 

poilsio, darbo apmokėjimo, saugių ir sveikų darbo sąlygų ir kt. darbo teisės institutų nuostatas. Darbo 

sutarties pagrindu tarp darbuotojo ir darbdavio atsiranda darbo teisiniai santykiai. Darbo sutartis yra ne tik 

darbo santykių atsiradimo, bet ir vykdymo bei pakeitimo pagrindas. Darbo sutartyje šalys negali nustatyti 

tokių darbo sąlygų, kurios pablogina darbuotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato darbo kodeksas, 

įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ir kolektyvinė sutartis. Siekiant užtikrinti asmeniui darbo 

prieinamumą išplėstas darbo sutarčių rūšių skaičius, bet kartu yra liberalizuota darbo sutarties nutraukimo 

galimybė (Dambrauskienė, 2002). 

Teisė į darbą turi būti suvokiama ne vien kaip teisė gauti darbą, bet jį gauti tokį, koks atitiktų 

asmens lūkesčius ir galimybes, bei turėti tam tikras darbo garantijas. Kaip nustato Visuotinė žmogaus 

teisių deklaracija, kiekvienas žmogus turi teisę į darbą, į laisvą darbo pasirinkimą, į teisingas ir tinkamas 

darbo sąlygas ir į apsaugą nuo nedarbo (23 str.), taigi teisė į darbą apima ne tik įsidarbinimą, tačiau ir patį 

darbo procesą ir net darbo santykių pabaigą (darbo sutartis turi būti nutraukiama nepažeidžiant teisės aktų 

reikalavimų). 

Kartu teisės į darbą nereikėtų suabsoliutinti. Jeigu vertintume dar iki Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo galiojusią teisinę aplinką, tai pamatytume, kad anksčiau buvo galima išskirti konstitucinę 

nuostatą, kuri taip pat įtvirtino teisę į darbą (Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Konstitucijos 38 

str.), tačiau ši teisė buvo ne tik žmogaus pagrindinės teisės deklaratyvus įtvirtinimas, bet ir buvo 

garantuojama tuo metu vykdyta visuotinio užimtumo politika. Šiuo metu ši teisė turėtų būti 

interpretuojama daugiau kaip laisvė, kuri vadovaujantis Europos Socialine chartija lemia valstybės 

pareigą palaikyti aukštą ir stabilų užimtumo lygį, saugoti dirbančiųjų teises sudarant sąlygas jiems savo 

darbu laisvai uždirbti pragyvenimui pagal savo specialybę ar profesiją; kuriant nemokamas įdarbinimo 

įstaigas bei skatinant profesinį orientavimą ir mokymą. Taigi teisė laisvai pasirinkti darbą yra viena iš 

būtinų sąlygų žmogaus, asmenybės gyvybiniams poreikiams tenkinti, deramai padėčiai visuomenėje 

užsitikrinti. Kita vertus, tokia konstitucinė kiekvieno žmogaus teisė suponuoja valstybės pareigą sudaryti 

atitinkamas teisines, socialines, organizacines prielaidas įgyvendinti šią teisę (Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo 1999 m. kovo 4 d. nutarimas). 

Darbo santykiuose nėra nieko reikšmingesnio ir fundamentalesnio nei teisė į darbą. Nors teisė į 

darbą yra laisvės pasirinkti darbą principo dalis, tačiau kaip asmens subjektiškumo elementas, kaip 

subjektyvi darbuotojo teisė ir kaip darbo teisės principas turi būti vertinamas kaip skirtingos kategorijos, 

nes jų painiojimas sukelia diskusijas apie šios teisės tikrąją sampratą, turinį ir realizavimą. Jeigu 

vadovaujamės minėta Europos Socialine chartija ir daugelyje Europos valstybių nusistovėjusia teisės į 

darbą formuluote, kuri laikoma teisiniu požiūriu šiuolaikiškiausia, tokiu atveju teisės į darbą bei teisės į 

mokslą ryšio analizė yra pagrįsta. 

Teisė į mokslą kaip ir teisė į darbą yra visuotinai tarptautinėje bendruomenėje pripažintos asmens 

teisės ir laisvės. Iš dalies jos yra įtvirtintos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 26 str., kuris nustato, 

kad kiekvienas žmogus turi teisę į mokslą. Mokslas turi būti nemokamas – bent jau pradinis ir bendrasis 

lavinimas. Pradinis lavinimas yra privalomas. Profesinis techninis mokymas turi būti visuotinai 

prieinamas; aukštasis mokslas turi būti vienodai prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogus 

sugebėjimus. Be to, mokslas turi būti skirtas tam, kad visiškai suklestėtų žmogaus asmenybė ir kad būtų 

vis labiau gerbiamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Jis turi padėti ugdyti savitarpio supratimą, 

pakantumą ir draugystę tarp visų tautų, rasinių, ir religinių grupių. 

Tarptautinės teisės normos pripažįsta asmens teisę į mokslą nuo jo gimimo, dėl ko valstybei tenka 

pareiga sudaryti sąlygas realizuoti šią teisę, užtikrinant minimalų (būtiną) visiems ir kiekvienam 

išsilavinimo lygį. Iš kitos pusės, ši teisė priskiriama socialinių-ekonominių ir kultūrinių teisių grupei, 

kadangi asmuo, realizuodamas teisę į išsilavinimą, kartu įgyja profesiją, specialybę, papildomų profesinių 
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žinių, leidžiančių palaikyti asmeniui savo gyvenimą tam tikrame lygyje, taip pat įsijungti į tam tikrą 

visuomeninę veiklą. Išsilavinimo dėka formuojama ir pilietinė pozicija, kultūrinės vertybės. Daugelis 

teisės aktų nustato, kad asmeniui šia teise naudotis galimybės turi būti sudaromos visą gyvenimą. Todėl ši 

teisė savo esme yra pakankamai plati ir reikšminga. 

Žinių poreikis ir jų įgijimas yra asmens kultūrinė teisė. Kultūrinės teisės yra minimos keliuose 

Konstitucijos skirsniuose (II, III, IV). 42 straipsnyje nurodoma, kad kultūra, mokslas, tyrinėjimai ir 

dėstymas yra laisvi, valstybė remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros 

paminklų bei vertybių apsauga. Įstatymas gina dvasinius ir materialius autoriaus interesus, susijusius su 

mokslo, technikos, kultūros ir meno kūryba. 

Viena svarbiausių kultūrinių teisių, kaip jau minėta anksčiau, – teisė į mokslą. Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 41 straipsnyje suformuluota asmens pareiga mokytis iki 16 metų. Asmenims iki 16 metų 

mokslas privalomas. Mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo, profesinėse bei 

aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas. Aukštasis mokslas pasiekiamas visiems pagal kiekvieno 

žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas 

nemokamas mokslas. Taigi remiantis šia Konstitucijos doktrina galima teigti, jog yra akivaizdi takoskyra 

tarp privalomo mokslo sąvokos ir teisės į mokslą. Jeigu asmeniui nėra 16 metų, jis privalo mokytis, o jam 

sulaukus šio amžiaus ribos pareiga transformuojasi į teisę. Tyrimo kontekste šis momentas nėra itin 

aktualus, kadangi vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 13 str. 2 d. visiškas darbinis 

teisnumas ir galėjimas savo veiksmais įgyti darbo teises bei sukurti darbo pareigas (darbinis veiksnumas) 

atsiranda asmeniui, sukakusiam šešiolika metų (išimtinais atvejais tai gali būti 14 metų). Europos 

Socialinės chartijos 14 str. nustato, kad kiekvienas turi teisę į mokslą, o profesinis ir tęstinis mokymas 

turi būti prieinamas visiems.  

Nors pačios teisės į mokslą teisinių prielaidų yra pakankamai daug, be minėtų nuostatų, galima 

išskirti ir visą eilę kitų nacionalinės teisės aktų (pvz., Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, Profesinio mokymo įstatymas ir kt.), tačiau vienareikšmiškai 

suformuoluotos teisės į mokslą sąvokos nėra. Bet tai pakankamai natūralu, kadangi pateikti bendrą 

apibrėžimą būtų sudėtinga ir, vadovaujantis prof. Risunov nuomone, nėra net tokio poreikio. Daug 

svarbiau yra identifikuoti teisinę aplinką ir praktinius poreikius šios teisės realizavimui. Nepaisant 

minėtos problemos galima būtų išskirti tokius šiai teisei būdingus požymius: 

- ši teisė yra pakankamai universali, kadangi ją galima priskirti daugeliui asmens turimų teisių ir 

laisvių grupių; 

- tai konstitucinė teisė, kuri įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje pakankamai 

abstrakčiai; 

- tai sąlyginė, bet ne absoliuti teisė; 

- teisė į išsilavinimą yra visuomeninė teisė, kuri turi būti prieinama kiekvienam. 

Iš esmės paminėti požymiai ir yra atspindėti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. 

Žvelgiant į mokslininkų darbus galima pastebėti, jog vieni pirmųjų tyrimų nagrinėjant teisę į 

mokslą ir išsilavinimą buvo atlikti darbo teisės srities mokslininkų (žr. J. P. Orlovski, K. P. Uržinski ir 

kt.). Ir tikėtina, kad tai nebuvo atsitiktinumas, kadangi anksčiau į išsilavinimą iš esmės buvo žvelgiama 

kaip į priedėlį, būtiną asmeniui rengiantis darbinei veiklai. Vertinant šį momentą būtina atskleisti ir 

išnagrinėti analizuojamų teisių tarpusavio ryšį. 

 

Teisės į darbą ir į mokslą tarpusavio sąveika 

Teisė į darbą – tai teisė gauti darbą pagal savo specialybę, kelti savo kvalifikaciją ir visapusiškai 

plėtoti savo darbinę patirtį. Gebėjimas atlikti kvalifikuotą ir kūrybinį darbą neatsiranda savaime. Tam, 

kad asmuo galėtų tenkinti būtinus savo poreikius, turėtų paklausą darbo rinkoje, jis turi visą laiką mokytis 

ir įgyti naujų žinių, kelti savo profesinę kvalifikaciją.  

Į glaudų teisių į darbą ir į mokslą ryšį dėmesį yra atkreipęs profesorius Orlovski, kuris teigė, kad 

ilgą laiką valstybės (taip pat ir Lietuva) veikė planinės ekonomikos sąlygomis ir buvo vienintelės 

darbdavės, todėl joms reikėjo kvalifikuotų asmenų. Neretai jauni specialistai, baigę aukštąsias mokyklas, 

buvo paskiriami į konkrečias darbo vietas, darbuotojams, keliantiems kvalifikaciją, buvo taikomos 

įvairios garantijos ir lengvatos. Tačiau pakitus politinei ir ekonominei situacijai teisės į darbą bei į mokslą 

įgijo naują prasmę. Darbas savo esme tapo laisvai pasirenkamas, o teisė į mokslą tapo orientuota į laisvą 

asmens ugdymą, o ne valstybės ekonominių interesų tenkinimą. Ne veltui teisė į darbą yra laisvės 

pasirinkti darbą principo sudėtinė dalis, kuri reiškia, kad kiekvienas asmuo gali savo darbiniais gebėjimais 

naudotis savo nuožiūra, laisvai rinktis veiklos sritį ir profesiją. Asmuo gali gauti aukštąjį išsilavinimą 

nepriklausomai nuo to, ar jis dirbs pagal įgytą specialybę, ar ne (pvz., asmuo, baigęs teisės studijas, 
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nebūtinai privalo dirbti teisininku, gal jam priimtinesnis vadybininko darbas ir jo darbdavį tenkina tokio 

darbuotojo kvalifikacija). Be to, sukurta teisinė aplinka leidžia asmeniui įgyti ne vieną aukštąjį 

išsilavinimą; išsilavinimas, ypač aukštasis, gali būti mokamas; taip pat išsiplėtojo sistema papildomo 

mokymo ir papildomų mokamų mokomųjų paslaugų. Reikia pažymėti, kad aukštojo mokslo sritis ir darbo 

rinkos sritis net pakitus jų raidai ir toliau įtakoja viena kitą net ir tais atvejais, kai darbuotojas yra 

realizavęs savo teisę į mokslą nepriklausomai nuo darbdavio interesų ar besimokantis asmuo dar nebaigęs 

studijų realizuoja savo teisę į darbą. 

Analizuojant darbo teisės normas galima išskirti dvi kategorijas – skatinančias darbo santykių 

dalyvius kelti išsilavinimo lygį ir atliekančias apsauginę funkciją. Prie skatinančių normų galima būtų 

priskirti Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau DK) 181 str., kuris nustato mokymosi atostogas. Šis 

straipsnis reglamentuoja dirbančio asmens galimybę realizuoti savo teisę į mokslą išsaugant teisę į darbą. 

Kaip pagrindines nuostatas galima išskirti, kad darbuotojams suteikiamos mokymosi atostogos 

stojamiesiems egzaminams į aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti (po tris dienas 

kiekvienam egzaminui). O darbuotojams, kurie jau mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ar nustatyta 

tvarka įregistruotose aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose, pagal šių mokyklų pažymas suteikiamos 

mokymosi atostogos: eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po tris dienas kiekvienam egzaminui, 

įskaitoms pasirengti ir laikyti – po dvi dienas kiekvienai įskaitai, diplominiam (bakalauro, magistro) 

darbui baigti ir ginti – trisdešimt kalendorinių dienų, o valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams 

pasirengti ir laikyti – po šešias dienas kiekvienam egzaminui. Taip pat skatinanti norma yra DK 182 str., 

reglamentuojantis kūrybines atostogas. Kūrybinės atostogos suteikiamos disertacijai užbaigti, 

vadovėliams rašyti ir kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tačiau derėtų pažymėti, jog sprendžiant 

klausimą dėl darbo apmokėjimo šių atostogų (mokymosi ir kūrybinių) suteikimo metu įstatymų leidėjas 

nenumato pareigos darbdaviui jo užtikrinti darbuotojui, nebent tai būtų numatyta atskiru įstatymu, darbo 

sutartyje ar kolektyvinėje sutartyje.  

Galima akcentuoti tam tikrą darbo santykių lankstumą, t. y. darbuotojas skatinamas mokytis, siekti 

aukštojo išsilavinimo, tam sudaromas ir norminis pagrindas, bet tuo pačiu valstybė neužkrauna paramos 

prievolės ant darbdavio pečių, o palieka šalims teisę pačioms sutarti, ar tikslinių atostogų metu bus už jas 

toliau mokamas, pvz., vidutinis darbuotojo gaunamas darbo užmokestis. Ši pozicija yra pakankamai 

logiška, kadangi teisių į darbą ir į mokslą nesuderinamumo negalima būtų konstatuoti, todėl kad 

darbdavys, palaikydamas darbuotojo iniciatyvą mokytis ir toliau lavėti studijuojant aukštojo mokslo 

įstaigoje tam tikrą specialybę, kurios įgijimu jis yra suinteresuotas, gali naudoti įvairias skatinimo 

priemones: išsaugoti darbuotojo gaunamą darbo užmokestį net jo buvimo mokymo įstaigoje metu, 

visiškai ar iš dalies finansuoti studijas ir kt.  

Darbdavys gali papildomai remti darbuotoją ir skatinti siekti atitinkamo išsilavinimo, nors teisės 

aktai to daryti jo neįpareigoja (darbo santykių lankstumas), tačiau tuo pačiu darbdavys privalo išlaikyti 

balansą darbuotojo teisės į mokslą atžvilgiu, t. y. darbdavys negali paneigti darbuotojo teisės į mokslą ir 

tam tikrais atvejais jis net yra įpareigotas įstatymiškai veikti darbuotojo naudai ar užtikrinti tam tikras 

darbuotojo teises, susijusias su mokslu (kaip minėta anksčiau, suteikti darbuotojui galimybę pasiruošti ir 

laikyti egzaminus, užbaigti disertaciją ir pan.), tokiu būdu įstatymų leidėjas greta darbo santykių 

lankstumo prisideda ir prie jų saugumo užtikrinimo. Prie apsauginių (garantinių) normų galima priskirti 

DK 143 str. 1 d. 6 p. – į darbo laiką įeina stažuotė, kvalifikacijos kėlimas darbovietėje ar mokymo 

centruose; 150 str. 3 d., kuris nustato, kad dirbti viršvalandinius darbus neleidžiama skirti: asmenis, kurie 

mokosi bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose nenutraukdami darbo mokymosi dienomis.  

Tačiau darbo teisė taip pat turi betarpišką įtaką mokymo procesui ir jo turiniui. Profesiniai 

reikalavimai asmeniui dažnai nustatomi darbo teisės normų, t. y. pareigybių aprašymais, techniniais 

reglamentais ir kt. dokumentais. Todėl nenuostabu, kad daugelis mokymo įstaigų bendradarbiauja su 

potencialiais darbdaviais socialinės partnerystės pagrindais, kurie taip pat padeda formuoti studijų procesą 

ir jo turinį. Pvz., Šiaurės Lietuvos kolegija įgyvendindama studijų programas bendradarbiauja su Šiaurės 

Lietuvos regione veikiančiomis įmonėmis, finansinėmis institucijomis, švietimo ir mokslo įstaigomis, su 

daugiau nei šimtu įvairių įstaigų yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis (pvz., AB „Swedbank“, 

UABDK PZU Lietuva, Danske Bank A/S Lietuvos filialas ir kt.). Partneriai kviečiami konsultuoti 

baigiamuosius darbus rengiančius studentus baigiamųjų darbų tarpinių patikrų metu, dalyvauti baigiamųjų 

darbų kvalifikacinėse gynimo komisijose, bendradarbiauti organizuojant studentų profesinės veiklos 

praktikas ir pan. Atsižvelgiant į rinkos ir potencialių darbdavių poreikius atsisakoma neperspektyvių 

disciplinų, įvedamos ir diegiamos naujos specializacijos (pvz., Šiaurės Lietuvos kolegijoje papildomai 

įvesta viešojo administravimo teisės specializacija). 
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Ribos tarp darbo ir mokymo sričių kinta, net kartais darbo sutarties terminą sąlyginai galima 

pakeisti į „darbo ir mokymo sutarties“ terminą. Šį argumentą galima motyvuoti tuo, jog nuo išsilavinimo 

lygmens, nuo pastovaus profesinių žinių, įgūdžių gerinimo, darbuotojo persikvalifikavimo dažnai 

priklauso tolimesni darbo santykiai – jie susiformuos, pasikeis ar pasibaigs. Pvz., įmonei įdiegus naują 

automatizuotą gamybos liniją, tam tikra dalis darbuotojų turi įgyti žinių ir įgūdžių dirbti su naujomis 

technologijomis, o jų neturint darbdavys įgyja pagrindą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos DK 129 

str. nutraukti su jais darbo santykius. Esant poreikiui įgyti naujų įgūdžių ar išsaugoti darbo vietą valstybė 

numato tai įgyvendinančias teisines priemones. Viena iš tokių skirta įspėtiems apie atleidimą iš darbo 

darbingo amžiaus darbuotojams, jei jie yra įsiregistravę darbo biržoje kaip darbo ieškantys asmenys, kai 

dėl gamybos ar darbo organizavimo pakeitimų jie neturi reikiamų darbo įgūdžių, kad galėtų tęsti darbą 

toje pačioje darbovietėje, ar kai šiems asmenims trūksta darbo įgūdžių, kad įsidarbintų kitoje 

darbovietėje. Tuomet tokiems asmenims yra sudaromos galimybės įgyti reikiamų darbo įgūdžių. 

Darbdaviai, pageidaujantys organizuoti darbo įgūdžių įgijimą savo darbingo amžiaus darbuotojams, kurie 

yra įspėti apie atleidimą iš darbo, pateikia darbo biržai pasiūlymą dėl šios priemonės įgyvendinimo. Prie 

pasiūlymo pridedamas asmenų, numatomų įtraukti į šią priemonę, sąrašas nurodant jų kvalifikacijas ir 

kokius papildomus darbo įgūdžius jie turi įgyti, kad galėtų pasilikti dirbti įmonėje pasikeitus darbo 

sąlygoms (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas „Dėl aktyvios...). 

Be to, įstatymo leidėjas yra įteisinęs ir numatęs trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį. 

Trišalė sutartis sudaroma tarp teritorinės darbo biržos, darbdavio ir įspėto apie atleidimą iš darbo 

darbuotojo (galima ir su bedarbiu). Jos pagrindu atliekamas darbuotojo mokymas, iš dalies ar visiškai 

dengiant išlaidas valstybei; tokiu atveju darbdavys yra įpareigotas palikti dirbti įspėtą apie atleidimą iš 

darbo darbuotoją ar įdarbinti bedarbį ne trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, o bedarbis ar įspėtas 

apie atleidimą iš darbo darbuotojas įpareigotas dirbti ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį. Darbuotojas 

gali pasirinkti profesinio mokymo tiekėjus, o teritorinės darbo biržos įpareigotos sumokėti už suteiktą 

profesinį mokymą (Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 23 str.). Taigi mokymo-darbiniai 

santykiai gali susiklostyti su darbuotoju tiek darbo vietoje, tiek siunčiant jį į kitą profesinio lavinimo ar 

specialybės įgūdžių gerinimo vietą / įstaigą. 

Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nuostatos rodo betarpišką darbuotojo išsilavinimo, jo turimos 

kvalifikacijos, darbo santykių derinimo su mokslu ryšį ir sąlygoja paties darbo santykio turinį (darbuotojo 

ir darbdavio teises ir pareigas realizuojant teisę į mokslą). Akivaizdu, kad realizuojant konstitucinę teisę į 

išsilavinimą, susiklosto įvairiapusiški santykiai, kurie skiriasi pagal subjektus, turinį, kilmės ir pabaigos 

pagrindus, paskirtį ir pan., kadangi šių santykių teisinė prigimtis gali būti skirtinga. Jie gali susiklostyti iš 

administracinių, šeimos, civilinių santykių, tačiau jeigu šio santykio dalyvis yra darbuotojas, kuris siekia 

aukštojo išsilavinimo ar yra profesiniu požiūriu apmokomas, perkvalifikuojamas ir pan., jam atsitraukiant 

nuo darbo vietos ar tai darant betarpiškai darbo vietoje jo darbo santykiai nenutrūksta. Darbo santykiai 

darbuotojo mokymosi laikotarpiu sustabdomi arba tęsiasi paraleliai su mokymo santykiais. Tokiu būdu 

galima daryti vienareikšmę išvadą, kad visi darbuotojo santykiai, kurie susiję su jo teise į mokslą (įgyjant 

kvalifikaciją, ją keliant, persikvalifikuojant ir pan.) sudaro vieningą darbo santykį. Atsižvelgiant į šį 

aspektą yra tikslinga įvertinti Darbo kodekso koregavimo galimybes numatant jame mokymo darbo 

sutartį bei sistemingai nustatant su jos veikimu susijusias teisės normas. 

 

Išvados 

1. Teisės į darbą turinys yra pakankamai platus, reglamentuotas tiek tarptautinės teisės, tiek 

nacionalinės teisės nuostatų ir apima tiek asmens teisę įgyti darbą, sudarant prielaidas siekti norimo 

darbo, tiek ir darbo santykių stabilumą, tiek darbo garantijas nutrūkstant darbo santykiams. Tuo pačiu ši 

teisė Lietuvos teisės aktais nėra pernelyg formalizuota ir detalizuota siekiant užtikrinti darbo santykių 

lankstumą. Todėl dėl šios teisės turinio įvairiapusiškumo neįmanoma ir būtų sudėtinga pateikti tikslų jos 

apibrėžimą. 

2. Teisė į mokslą yra universali, abstrakčiai suformuluota konstitucinė teisė, kuri turi būti su tam 

tikrom išlygom užtikrinama kiekvienam asmeniui. Esminis jos ypatumas, kad ji atsiranda asmeniui gimus 

ir turi būti teisinėmis prielaidomis realizuojama visą asmens gyvenimą. 

3. Teisė į darbą bei į mokslą Lietuvos teisėje yra įtakota darbo santykių lankstumo ir saugumo 

kategorijų, t. y. darbuotojo teisė į mokslą, ypač aukštąjį išsilavinimą, negali būti paneigta, ir darbdavys 

net privalo užtikrinti pagrindines sąlygas darbuotojui siekti išsilavinimo, tačiau darbuotojo papildomas 

finansinis ir pan. skatinimas yra darbdavio diskrecijos ar derybų su darbuotoju laisvė, bet ne įstatymu 

numatyta pareiga. Tai yra būdinga darbo santykių lankstumo sferai. 
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4. Teisė į darbą ir teisė į mokslą itin glaudžiai susijusios kategorijos ir viena kitą įtakoja, kadangi 

veikianti teisinė aplinka daugeliu aspektu sudaro prielaidas tik išsilavinimą įgijusiam asmeniui dalyvauti 

darbo rinkoje ar užimti tam tikras pareigybes, skatina darbuotoją toliau tobulėti siekiant geresnio darbo, 

persikvalifikuoti ar kelti kvalifikaciją išsaugant turimą darbą. Tuo pačiu mokymo įstaigos įtakojamos 

darbo rinkos poreikių, tam tikros specializacijos ar mokslinio parengimo darbuotojams keliamų 

reikalavimų, kurie nustatomi pareigybių aprašymuose, techniniuose reglamentuose ir pan. Atsižvelgiant į 

tai koreguojamas mokymo programų turinys ir įvedamos naujos specializacijos. 
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ASPECTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RIGHT TO WORK AND THE 

RIGHT TO EDUCATION  
 

Summary 

 

The rights to work and to education are fundamental human rights; they are incorporated in the majority of 

legal acts in various aspects. Due to the width of these rights, there some practical problems related with the correct 

definition thereof and legal regulation. In the article, the author seeks to define and explain the peculiarities of these 

rights and to reveal their practical meaning. The article is divided mainly into two parts, the first one is designated 

for the explanation of each of the rights individually, and the other part is designated to investigate the relationship 

between these two rights and the legal status thereof. 

The aim of the article is to give more understanding of the relation between these rights and, in some aspects, 

there are given some analyses of possible flexibility in labour relations. The summary of the whole research is 

addressed to the most problematical theoretical and practical aspects from the author’s point of view. 

The author states and tries to prove that the relation between the right to work and the right to education is 

very close, sometimes it is even difficult to separate these rights. The relation comes from the peculiarities of the 

both rights, on one hand it is impossible to get some job positions without a proper education (the position of a 

judge, attorney, advocate and etc.), and on the other hand, the needs of a labour market make influence on study 

programmes and their changes.  These and other important aspects are analyzed in the paper. 
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