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Lietuvos akademinio jaunimo 
migracija:

studijų aplinkos įtaka sprendimams

Tyrimo mokslinis tikslas

	Surinkti žinių apie:
• tyrimui pasirinktų populiacijų atstovų socialines 

aplinkas, kuriose jie gyvena ir veikia,
• šių aplinkų įtakas jų būsenai ir priimamiems 

sprendimams pasilikti gyventi ir mokytis Lietuvoje  
arba išvykti. 

Pagal šias žinias bandoma įvertinti asmenų elgesį ir 
vykstančius procesus; aptariama, kaip galėtų būti kei-
čiamos aplinkos ir kaip turėtų kisti būsenos, kad proce-
sai pakryptų kita linkme.
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Tyrimo taikomasis tikslas

	Suteikti žinių įvairaus lygmens valstybės tarnauto-
jams, kurie galėtų jas panaudoti socialiniams-kultū-
riniams procesams ir su jais susijusiems migracijos 
procesams paveikti.

	Suteikti žinių universitetams ir mokykloms apie tai, 
kaip moksleiviai ir studentai renkasi studijas, kad 
jie galėtų palengvinti arba valdyti procesus.

	Suteikti žinių moksleiviams ir studentams, kurios 
padėtų pasirinkti kokybiškas studijas.

Metodologija

	Sisteminis ilgalaikis (longitudinis) tyrimas pasiren-
kant tokius asmens gyvenimo etapus, kai jaunas 
žmogus, išgyvenantis psichologinio brendimo pro-
cesą, renkasi savo gyvenimo kelią:
  t0 – kai tyrimo dalyviai renkasi studijas,
  t1 – po 1–1,5 mėn. studijų,
  t2 – po 1 metų, kai tyrimo dalyviai yra geriau 

           susipažinę su nauja aplinka.

	Derinami kokybiniai ir kiekybiniai metodai.
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   Sistemų teorija: aplinkos–būsenos–įtakos 

	 Tyrinėjamos	akademinio	 jaunimo	aplinkų	įtakos	 jų	sprendimams	iš-
vykti	 studijuoti	 į	 užsienį	 arba	pasilikti	Lietuvoje,	 ieškoma	 tikimybi-
nių ryšių,	 kurie	 gali	 būti	 būdingi	 visai	 tirti	 pasirinktai	 populiacijai.	 
 
Paveikslėlyje	suapvalintas	kvadratas	reiškia	 tiriamos	sistemos	(pvz.,	
moksleivio)	būseną,	įeinančios	rodyklės	reiškia	aplinkų	(kitų	studen-
tų,	universiteto	 ir	kitų	visuomenės	narių)	poveikį	 sistemai,	 išeinanti	
rodyklė	reiškia	sistemos	elgesį,	susijusį	su	minėtų	aplinkų	poveikiu.

Populiacijos ir imtys

	Lietuvos mokyklas / gimnazijas baigę moksleiviai, 
kurie: 
 a) išvyksta studijuoti į užsienio universitetus; 

b) pasirenka Lietuvos universitetus.

	Lietuvos universitetų bakalauro studijas baigę 
studentai, kurie: 
 a) išvyksta studijuoti į užsienio universitetus;  

b) tęsia studijas Lietuvos universitetuose.

	Užsienio bakalauro studijas baigę lietuviai studen-
tai, kurie  sugrįžta į Lietuvą ir tęsia studijas Lietuvos 
universitetų magistrantūros programose.
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Draugų, kitų studentų pateikta informacija 
apie geresnę studijų kokybę negu Lietuvoje 

  Universiteto pateikta informacija 
apie studijų privalumus

     

Domina kryptis
Geros studijos

Aukštesnis lygis
Noriu pažinti kultūras

Išvykstu

Išvykstantys moksleiviai

  Studijų kryptis/ programa

Daugiatautė kultūrinė aplinka

Ten yra dominančios
 studijos,

geresnė kokybė;
galėsiu pagyventi
daugiakultūrinėje

aplinkoje

Išvykstu

Išvykstantys moksleiviai

Tinkamos ekonominės sąlygos
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Tyrimo dalyviai ir tyrimo apimtis

	Tyrime dalyvavo 59 respondentai:  
42 buvo apklausti po tris kartus trimis etapais  
(t0–t1–t2), 16 apklausta vieną kartą – t1 etape.

	Giluminiai ir struktūruoti interviu:
 71 giluminis (pusiau struktūruotas) interviu, kurio 

kiekvieno trukmė – apie 2,5–3 val.;  
43 struktūruoti interviu, kiekvieno trukmė – 3 val. 
Iš viso – 114 interviu, per 2 000 lapų transkribuo-
to teksto. 
 
Tyrimas atliktas studijų šalyse: Lietuvoje (LT) ir 
Jungtinėje Karalystėje (JK).

Stojančiųjų iš Lietuvos į Britanijos universitetus  
studentų skaičiaus augimas 2002–2010 m. 

(The Universities and Colleges Admissions Service/UCAS)
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	Studentai nepritraukiami į tam tikras universitetų 
studijų programas / specialybes (todėl vėliau didėja 
intelektualinio potencialo ir darbo rinkos krizė).

	Esant paklausai, sudėtinga surasti aukštos kvalifi-
kacijos darbuotojų.

1. Akademinio jaunimo emigracijos  
grėsmės visuomenei:  

trumpalaikiai trikdžiai
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2. Ilgalaikiai trikdžiai  

	Pastebimi po kurio laiko, kai didėjantis minėtų ka-
tegorijų asmenų trūkumas visuomenėje pradeda 
daryti poveikį šalies ekonomikai bei kitoms sociali-
nio gyvenimo sferoms: sveikatos apsaugai (medikų 
trūkumas), švietimui, mokslui, menui ir kt.

	Galimas visos švietimo sistemos disbalansas, kai dėl 
studentų išvykimo negalės funkcionuoti universite-
tai, išnyks dalis akademinio potencialo. Akademiniai 
darbuotojai, norintys tęsti savo veiklą, bus priversti 
išvykti iš Lietuvos, kiti – persikvalifikuoti.
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3.1. Motyvai išvykti, grįžti, likti pradiniame  
(t0) tyrimo etape

1 lentelės eilutėje surašytos tyrinėtos grupės / imtys; 2 eilutėje skaičiais žymimi 
tyrimo dalyviai; 1-ajame lentelės stulpelyje surašyti kintamųjų / motyvų eilės nu-
meriai. Tamsūs langeliai lentelėje reiškia vertę „taip“, balti – vertes „ne“, „viduti-
niškai“, „nežinau“, „netaikoma“. Tamsių ir šviesių langelių raštai perteikia grupių 
motyvų išvykti, pasilikti Lietuvoje, sugrįžti į Lietuvą panašumus ir skirtumus.

 Kl.
Nr.

1. Išvykstantys
moksleiviai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Išvykstantys 
bakalaurai  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LT pasiliekan-
tys moksleiviai  4. LT pasiliekantys 

bakalaurai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sugrįžtantys  
bakalaurai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12.17 20 49 50 51 52 56 57 59 24 25 26 27 28 29 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 323334 36 37383940 41 42 43 44 45 46 47
1                                           
2                                           
3                                           
4                                           
5                                           
6                                           
7                                           
8                                           
9                                           

10                                           
11                                           
12                                           
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    3. Motyvų tyrimas

	Motyvai išvykti studijuoti į užsienį.

	Motyvai pasirinkti studijas Lietuvoje.

	Motyvai sugrįžti į Lietuvą ir tęsti studijas  
Lietuvos universitete.
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3.3. Aplinkos poveikio kintamieji, kompleksiš-
kai lemiantys studijų šalies pasirinkimą

	Universiteto studijų kokybė, įskaitant dominančią 
studijų programą. 

	Ekonominės sąlygos, nulemiančios, ar asmuo galės 
studijuoti (ar užteks lėšų).

	Asmeninio bendravimo aplinka (pasiliekantiems 
ir sugrįžtantiems – draugai Lietuvoje, išvykstan-
tiems – įsivaizduojama įdomi daugiatautė aplinka).
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3.2. Motyvų procentinė išraiška grupėse

Kl.
Nr.

Tyrimo grupės

t0_gyvenamoji
vieta ir motyvai

Išvykstantys iš LT Pasiliekantys LT Grįžtantys

Moksleiviai Bakalaurai Mokslei-
viai

Bakalau-
rai Bakalaurai

Teigiamų atsakymų dažnis procentais grupėse

1 t0_gyvena Lietuvoje 100 86 100 100 0
2 t0_gyvena užsienyje 0 14 0 0 100

3 Noriu gyventi 
studijų šalyje 0 14 71 100 86

4 Ten yra mane domi-
nančios studijos 83 71 43 100 43

5 Geresnis  
studijų lygis 83 71 43 33 14

6 Dėl gerų  
materialinių sąlygų 50 57 43 22 14

7 Darbo perspektyvos 
LT, užsienyje 42 57 71 89 43

8 Studijuodamas(-a) 
galėsiu dirbti 42 71 43 56 100

9 Nereikės mokėti  
už mokslą 50 0 43 67 29

10 Geri įstatymai,  
galimybės 33 86 0 11 0

11 Dėl kitų šalių,  
kultūrų pažinimo 92 71 0 0 0

12 Dėl draugų,  
artimos aplinkos 17 29 57 100 86



8

4. Kaip tapti patraukliems?

4.1.  Pasiūlymai, susiję su  
studijų kokybe ir programa 

	Yra studentų ir universitetų studijų kokybės supra-
timo skirtumų, todėl svarbu išsiaiškinti studentų 
požiūrį.

	Svarbu išlaikyti Lietuvos universitetų studijų pro-
gramų įvairovę, suteikti galimybę rinktis, nes prie-
šingu atveju studentai vyks studijuoti į užsienio uni-
versitetus.

4.2. Pasiūlymai, susiję su  
ekonominėmis studijų sąlygomis

	Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad būsimų bakalaurų 
ir magistrantų negąsdina kokybiškos mokamos stu-
dijos, jeigu yra patogi (JK išbandyta) studijų pasko-
lų sistema ir studentų iš ekonomiškai silpnų šeimų 
rėmimo sistema, o magistrantus papildomai skatina 
sudaromos sąlygos dirbti.
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4.3. Pasiūlymai, susiję su  
asmeninio bendravimo aplinkos poreikiu

	Būtina atkreipti dėmesį į jaunimo poreikį turėti as-
meninę aplinką ir surasti būdų, kaip lengviau su-
kurti tokią aplinką universiteto erdvėse. 

	Lietuvos universitetai, reaguodami į išvykstančiųjų 
poreikį pažinti kitas šalis bei kultūras, bendraujant 
gilinti užsienio kalbos žinias, turėtų aktyvinti tarp-
tautinį studentų bendravimą. 

5. Grėsmės akademinio jaunimo ir  
švietimo santykiams 

	Neracionalūs studijų pasirinkimo principai
 Būsimi studentai renkasi studijas pasikliaudami žiniomis, 

kuriomis dalijamasi bendraamžių visuomenėje. Neturint pa-
tikimų žinių apie būsimas studijas, pradėjus studijuoti uni-
versitete (ypač – išvykus į užsienį), atsiranda tikrovės ir jos 
įsivaizdavimo neatitikimų.

	Studijų kokybės sampratos neatitikimai
 Ima nesutapti studentų ir universitetų supratimas apie studijų 

kokybę. Studentai į gerų studijų sampratą įtraukia įvairias juos 
supančias akademinio gyvenimo aplinkas, todėl svarbu sužino-
ti, ką akademiniam jaunimui reiškia toks tariamai abstraktus 
dalykas kaip kokybė, kad būtų galima ją keisti ir valdyti.
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5.1. Kuo verta pasitikėti renkantis studijas?

Būsimi studentai, rinkdamiesi studijas, pasitiki savo polinkiais ir draugų 
rekomendacijomis. Mokytojai / dėstytojai, tėvai, žiniasklaida ir reklama 
bei universitetų reitingai pasitikėjimo nekelia.

Eil.
Nr.
                                     

          Tyrimo dalyviai                                 

Renkantis  
studijas
verta pasitikėti:

Išvykstantys Pasiliekantys Sugrįžtantys
Mokslei-

viai
Baka-
laurai

Mokslei-
viai

Baka-
laurai

Baka-
laurai

Teigiamų atsakymų dažnis procentais grupėse

1 Mokytojų / dėstytojų 
rekomendacijomis 17 29 57 33 29

2 Žiniasklaidos  
informacija, reklama 33 29 0 22 14

3 Universitetų 
reitingais 67 43 0 22 29

4 Kitų studentų  
rekomendacijomis 67 86 86 78 57

5 Tėvų patarimais 8 29 29 22 14
6 Savo polinkiais 92 100 100 100 100

5.2. Žinios apie pasirinktas studijas ir  
jų pokyčiai per laiką

 
Tik mažuma studentų mano, kad, rinkdamiesi studijas (t0 tyrimo etape), 
pakankamai susipažino su studijų programa. Kai kuriose grupėse rezul-
tatas pagerėja po 1–1,5 mėn.  (t1 tyrimo etape), po to – po 1 metų studijų 
(t2 tyrimo etape), tačiau dalis studentų pripažįsta, kad ir po 1 metų dar 
išsamiau nesusipažino su programa.
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 Tyrimo  
dalyviai ir         

         teiginys
 

Laiko etapai:

 Išvykstantys iš LT Pasiliekantys LT Sugrįžtantys

Moksleiviai Bakalaurai Moksleiviai Bakalaurai Bakalaurai

Manau, kad esu gerai susipažinęs(-usi) su pasirinkta studijų 
programa (atsakymų dažnis procentais grupėse).

t0_prieš vyks-
tant studijuoti 33 14 29 56 29

t1_po 1–1,5 
mėn.  studijų 42 > 57 29 >78 >57

t2_po 1 metų 
studijų 58 71 >73 89 57
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5.3.  Kas sudaro studijų kokybę? 
  (studentų žvilgsnis)

	Gera studijų programa
	Mokytojų / dėstytojų dėstymo lygis
	Motyvuoti studentai
	Mokytojų / dėstytojų bendravimas su studentais
	Dėmesys praktiniam darbui
	Studijuojami programos dalykai 
 (reikalingi–nereikalingi)
	Mokyklos / universiteto administracijos domėjimasis 

studentų poreikiais ir reagavimas į juos

5.4. Požiūrio į studijų lygį / kokybę pokyčiai  
į užsienį išvykusių studentų grupėje 

Motyvo „Renkuosi studijas užsienyje, nes ten geresnis studijų lygis negu 
Lietuvoje“ reikšmė po 1–1,5 mėn. sumažėjo moksleivių ir bakalaurų, 
išvykusių studijuoti į užsienį, grupėse, o po 1 metų – šiek tiek padidėjo 
(moksleiviai) arba nesikeitė (bakalaurai).

   Tyrimo dalyviai                 
                      ir motyvas

 
Laiko etapai: 

Išvykstantys iš Lietuvos
Moksleiviai Bakalaurai

Renkuosi studijas užsienyje,  
nes ten geresnis studijų lygis negu Lietuvoje.

t0_Kai rinkosi studijas 83 71 

t1_Po 1–1,5 mėn. studijų <58 <29
t2_Po 1 metų studijų 75 29  
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5.5. Požiūrio į studijų lygį / kokybę pokyčiai  
Lietuvoje pasilikusių studentų grupėje

Motyvo „Renkuosi studijas Lietuvoje dėl geros studijų kokybės“  reikšmė po  
1–1,5 mėn. studijų sumažėjo Lietuvos universitetus pasirinkusių baka-
laurų grupėje, moksleivių grupėje – nesikeitė. 

               Tyrimo dalyviai  
ir motyvas

 
 
Laiko etapai:

Pasiliekantys Lietuvoje
Moksleiviai Bakalaurai

Renkuosi studijas Lietuvoje  
dėl geros studijų kokybės.

t0_Kai rinkosi studijas 71 89

t1_Po 1–1,5 mėn. 71 <56
t2_po 1 metų studijų 71 67

5.6. Studijų šalies vertinimo pokyčiai  
tyrinėtose grupėse

Motyvo „Renkuosi studijas Lietuvoje, nes noriu gyventi Lietuvoje“ reikšmė 
po 1 metų studijų sumažėjo pasiliekančių Lietuvoje moksleivių ir baka-
laurų grupėse. (Iš Lietuvos išvykstantys studentai neišreiškė noro gyventi 
studijų šalyje / užsienyje). 

 Tyrimo  
dalyviai ir  

motyvai

Laiko
etapai t0_t2

Išvykstantys iš LT Pasiliekantys LT Sugrįžtantys

Moksleiviai Bakalaurai Mokslei-
viai Bakalaurai Bakalaurai

Renkuosi studijas užsie-
nyje, nes noriu gyventi JK.

Renkuosi studijas Lietu-
voje, nes noriu gyventi LT.

Renkuosi studijas LT, 
nes noriu gyventi LT.

t0_Renkantis 
studijas 0 14 71 100 86

t1_Po 1 mėn. 
studijų 0 14 86 100 86

t2_Po 1 metų 
studijų 8 29 <43 <78 71
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6. Požiūrio pokyčiai (t0_t1_t2): 
 dalinės išvados ir prielaidos  

tolesniems tyrimams

	Išankstinis požiūris į studijas keičiasi, kai studentai 
pradeda studijuoti / patenka į naują aplinką (t1). Mo-
tyvai, susiję su noru gyventi studijų šalyje, keičiasi po 
1 metų (t2), kai geriau susipažįstama su aplinka. 

	Neigiami pokyčiai vyksta, nes iš anksto nebuvo pa-
kankamai susipažinta su studijų programomis ir 
studijų sąlygomis bei pragyvenimo galimybėmis. 

	Proceso eiga panaši ir užsienyje, ir Lietuvoje: nema-
ža studentų dalis pirmaisiais studijų metais jomis 
nusivilia. 

7. Studijų kokybės trikdžių atpažinimas 
(būsimų ir esamų studentų požiūris) 

	Yra reklamos ir studijų programų turinio bei dėsty-
mo lygio neatitikimų.

	Dėstytojai mažai bendrauja su studentais, neskiria 
jiems pakankamai laiko po paskaitų.

	Administracija nesidomi studentų problemomis,  
į jas nereaguoja.

	Universitete mokosi nemotyvuoti studentai.
	Dėstomi nereikalingi dalykai, trūksta praktikos.
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7.1. Reklamos ir programų turinio neatitikimai

Galimas neigiamas procesas

	Reaguodami į mažėjantį studentų skaičių, universitetai 
taikosi prie rinkos: nutraukia programas, į kurias stoja 
nedaug studentų, skubotai kuria naujas programas ir jas 
patraukliai reklamuoja. 

	Studentai, įstoję į naujas programas, greitai pastebi, kad 
nėra kokybės: dėstytojai joms nepasiruošę, savo dėstomus 
dalykus išmano tik paviršutiniškai. 

	Studentai perduoda žinią apie blogą studijų kokybę kitiems 
studentams ir moksleiviams.

	Moksleiviai toliau vyksta į užsienį / grįžta atgal, jeigu buvo 
parvykę.

	Procesas kartojasi.

7.2. Dėstytojų užimtumas

Galimas neigiamas procesas

	Universitetai dėstytojų darbą vertina ir jų darbo užmokes-
tį apskaito pagal formalizuotus kiekybinius kriterijus. 

	Siekiant kiekybinių rodiklių (straipsnių, konferencijų skai-
čius, įvairių kitų veiklų apimtis), dėstytojai nukreipiami 
užsiimti veiklomis, nesusijusiomis su studentų lavinimu.

	Studentai mato, kad dėstytojai jiems negali skirti daugiau 
laiko po paskaitų, neturi laiko bendrauti. 

	Studentai perduoda žinią kitiems būsimiems studentams 
apie blogą studijų kokybę.

	Studentai ieško kitų universitetų, kurių akademinio ben-
dravimo aplinka geresnė.

28

27



15

7.3. Administracijos abejingumas studentų  
problemoms

Galimas neigiamas procesas

	Universitetuose augantys administraciniai reikalavimai 
didina administracijos darbuotojų užimtumą (ataskaitos, 
suvestinės, projektinių veiklų vadyba ir kt.).

	Administracija atlieka tik jai priskirtą studijų administra-
vimo funkciją ir neturi laiko skirti daugiau dėmesio stu-
dentams.

	Studentai mato, kad administracija nesidomi jų problemo-
mis ir į jas nereaguoja, ir perduoda žinią kitiems studentams,  
kad universitetams studentai nerūpi. 

	Universitetai praranda akademinių namų statusą arba  
jo net neįgyja.

7.4. Nemotyvuoti studentai
  
Galimas neigiamas procesas

	Universitetai siekia išlaikyti kuo daugiau (tiek, kiek jiems naudinga, 
siejant su valstybinio finansavimo politika) studentų, todėl priima-
ma nemotyvuotų, nesimokančių studentų, kurių pažymių vidurkis 
žemas. 

	Pastarieji studentai dažniausiai ir toliau elgiasi įprastai, prastai mo-
kosi, tačiau dėstytojai juos ir toliau toleruoja (baiminamasi nubyrė-
jimo).

	Jei auditorija žemo akademinio lygio, paskaitos būna nekūrybiškos, 
tampa neįdomios, nes dėstytojai negauna iš studentų grįžtamojo ryšio. 
Tokį patį poveikį patiria ir gerai besimokantys, motyvuoti studentai.

	Motyvuoti studentai perduoda žinią kitiems studentams, kad uni-
versitete neįdomu studijuoti, nes jo teikiamų studijų lygis žemas.

	Motyvuoti studentai ieško kitų universitetų, neretai išvyksta studi-
juoti į užsienį.
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7.5. Nereikalingi dalykai ir praktikos trūkumas

Galimas neigiamas procesas

	Reaguodami į studentų poreikius, universitetai peržiūri 
studijų programas ir, išbraukdami iš tiesų netinkamus da-
lykus, sumažina visų tiesiogiai su studijų kryptimi nesusi-
jusių dalykų skaičių. 

	Siaurindami programas, universitetai susitelkia į speciali-
zaciją ir praranda akademiškumo lygį.

	Ilgainiui prarandami intelektualūs studentai, ir universite-
tai neišlaiko aukšto lygio.

8. Studijų kokybės trikdžių suvaldymo  
procesas: būsenos–aplinkos–įtakos 

32
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Studijų kokybės trikdžių suvaldymo  
procesas (pastaroji iliustracija)

	Prielaida: būsimi studentai, rinkdamiesi studijas, 
labiausiai pasitiki savo pomėgiais ir draugų / kitų 
studentų nuomone apie universitetus. 

	Studentas reaguoja į savo aplinką universitete ir 
perteikia savo įspūdžius būsimam studentui, kuris 
renkasi, ar išvykti studijuoti į užsienio universitetą, 
ar studijuoti Lietuvoje. Universitetas, reaguodamas 
į mažėjantį studentų skaičių, siekia gerinti studijų 
kokybę, kad procesas pakryptų naudinga linkme. 

33

9. Apibendrinantys pasiūlymai:  
studijų kokybės trikdžių pašalinimas (a)

	Kurti aukšto lygio studijų programas ir jų kokybę 
perteikti reklamoje. 

	Atnaujinant studijų programas, orientuotis į geriau-
sių universitetų keliamus tikslus – siekti gero uni-
versitetinio išsilavinimo, o ne siauros specializaci-
jos ir šį motyvą perteikti studentams.

	Skatinti dėstytojus ir studentus suvokti akademinį 
darbą kaip žinių kūrimą, o ne vien kaip jų naudojimą.

	Skatinti akademinių darbuotojų (ypač jų kartų) 
bendradarbiavimą siekiant kokybiškų tyrimų ir 
studijų.
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Apibendrinantys pasiūlymai:  
studijų kokybės trikdžių pašalinimas (c) 

	Keisti administracijos požiūrį į savo vaidmenį uni-
versitete – padėti studentams įgyti jų akademinius 
namus. Ieškoti lanksčių organizacinių bendradar-
biavimo formų, kurių pavyzdžiai sėkmingai išban-
dyti geriausiuose užsienio universitetuose.

	Keisti studijų finansavimo politiką, kad universite-
tai nebūtų skatinami priimti nemotyvuotų ir žemą 
vidurkį turinčių studentų.

37

Apibendrinantys pasiūlymai:  
studijų kokybės trikdžių pašalinimas (b)

	Lietuvos akademinių darbuotojų socialinį statusą su-
sieti su jų atliekamo darbo verte (socialine reikšme).

	Keisti dėstytojų darbo sąlygas, kad jie galėtų koky-
biškai dirbti su studentais. Atsieti dėstytojų / moksli-
ninkų darbo užmokestį nuo jų produkcijos  kiekio ir 
motyvuoti siekti akademinio darbo kokybės. 
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10. Apibendrinantys pasiūlymai:
studijų pasirinkimo procesai

	Studijų pasirinkimo procesus pakeisti galėtų padėti 
moksleivių ir studentų laiku įgytos tikslesnės žinios 
apie:

- darbo rinkos poreikius, 
- naujus mokslo pasiekimus, 
- Lietuvos ir užsienio universitetų studijų pro-

gramas, pragyvenimo galimybes ir kitais klausi-
mais.

37

11. Apibendrinantys pasiūlymai:  
žinių įgijimas, kūrimas ir vertinimas  

a) Mokyklos pareiga

	Mokykloje būtų svarbu mokyti sukaupti socialiniam 
gyvenimui reikalingų žinių, taip pat – kaip jas pa-
naudoti.  

	Svarbu atkreipti mokinių dėmesį į tai, kad žinių įsi-
savinimas ir net vertinimas yra mokinio užduotis ir 
atsakomybė, reikalaujanti aktyvių jo pastangų. 

	Kadangi minėti procesai vyksta žmonėms bendrau-
jant, mokytojams reikėtų išmokti tai daryti manda-
giai, bet kritiškai.
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12. Akademinės bendruomenės ir  
visuomenės sąveika

	Tyrimas atskleidė, kad studijų programas būsimi 
studentai renkasi neatsižvelgdami į visuomenės 
poreikius, neturėdami žinių apie darbo rinką ir į ją 
nereaguodami. Į visuomenės poreikius nepakanka-
mai gilinasi ir patys universitetai, kurdami studijų 
programas. Viešajame diskurse nuolat iškeliama 
mintis, jog studentų universitete įgytas išsilavini-
mas neatitinka darbdavių turimo poreikio. Visa tai 
liudija tarp akademinės bendruomenės ir visuome-
nės egzistuojantį atotrūkį.

40

Apibendrinantys pasiūlymai: 
žinių įgijimas, kūrimas ir vertinimas  

b) Universiteto pareiga

	Universitete naudinga toliau ir reikliau gilinti žinias, 
lavinti mąstymo įgūdžius ir ugdyti gerą skonį, pasi-
renkant, kuo ir kaip domėtis.

	Prieš baigdami universitetą, studentai turėtų susi-
pažinti su naujų žinių kūrimu ir vertinimu bei įgyti 
šiek tiek patirties. 
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14. Apibendrinantys pasiūlymai: 
pokyčiai švietimo sistemoje

	Rekomenduojamos veiklos reikalautų:
- kryptingų visos švietimo sistemos pokyčių, 
- atitinkamų sprendimų ir išteklių, kurie galimi 

tik valstybės lygmenyje.

42

13. Apibendrinantys pasiūlymai: 

	Universitetams būtų naudinga pradėti ilgesnes dis-
kusijas su darbdaviais, valstybės valdžios atstovais, 
visuomene, kurių metu būtų atskleisti įvairių šalių 
tikslai, poreikiai ir vertybės.

	Siūlome pradėti ilgalaikį abipusį suinteresuotų šalių 
mokymosi procesą, kad ilgainiui susiformuotų ben-
dri siekiai, atsirastų bendravimo tradicijos, būtų už-
megztas glaudus ir tikslingas bendradarbiavimas. 
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Vytauto Didžiojo universitetas, 
Kultūros tyrimų centras

Adresas: K. Donelaičio g. 52-410, LT-44248 Kaunas
Interneto adresas: www.kte.vdu.lt

Dr. Egidija Ramanauskaitė (projekto vadovė) 
Dr. Aušra Kairaitytė, dokt. Andrius Buivydas (VDU)

Kviestinis profesorius: PhD Rimas Vaišnys (Jeilio universitetas, JAV)  
 

Dėkojame tyrimo dalyviams (moksleiviams ir studentams), sutikusiems 
pasidalyti žiniomis apie savo akademinio gyvenimo patirtis, taip pat Jono 

Jablonskio gimnazijos mokytojai Violetai Tamošiūnienei, paskatinusiai 
mokinius dalyvauti tyrime ir įtraukti į jį kitus savo draugus.
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