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AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ UGDYMO
KARJERAI IR KARJEROS STEBĖSENOS MODELIŲ
PLĖTOTĖ IR ĮDIEGIMAS, SU STUDENTAIS DIRBANČIŲ
PROFESINIO ORIENTAVIMO SPECIALISTŲ
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, JIEMS SKIRTŲ
PRIEMONIŲ SUKŪRIMAS (I ETAPAS)

P R O F E S IN IO RE N G I M O R E A L I J O S

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.3-ŠMM-01-V „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektas

2010 m. balandžio 22 d. Vytauto Didžiojo universitetas kartu su 10 universitetų, 15 kolegijų ir Lietuvos pramonininkų konfederacija pradėjo įgyvendinti 36 mėnesių trukmės projektą
„Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir absolventų karjeros stebėsenos modelių plėtotė
ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas,
jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“. Projektą koordinuoja Vilniaus universiteto Karjeros
centras. Bendra projekto I etapo vertė yra 10,8 mln. litų, kuriuos skiria ES struktūrinis fondas.
Projektas apims apie 77 proc. Lietuvos studentų ir aprėps visas studijų sritis. Projektu siekiama stiprinti studentų asmeninės karjeros valdymo įgūdžius ir teikti pagalbą sprendžiant netikrumo dėl
studijų krypties pasirinkimo, nesugebėjimo apsispręsti, kokį karjeros kelią rinktis, žinių ir įgūdžių
stokos, bandant rasti norimą darbą ir kt. karjeros problemas.
Pagrindinis projekto tikslas – siekti nacionalinės profesinio orientavimo sistemos baigtumo
sukuriant ir įdiegiant visiems aukštųjų mokyklų studentams prieinamą ir jų poreikius atitinkantį
karjeros valdymo paslaugų modelį ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo,
karjeros vertinimo ir absolventų karjeros stebėsenos srityse.
Laukiami projekto rezultatai:
1. Sukurta bazė kokybiškoms aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo paslaugoms
teikti: parengtas aukštųjų mokyklų poreikius atitinkantis studentų karjeros valdymo paslaugų
modelis, sukurti 8 priemonių rinkiniai aukštųjų mokyklų studentų karjerai valdyti, parengti 263
specialistai karjeros valdymo paslaugoms teikti aukštųjų mokyklų studentams.
2. Suteiktos žvalgomosios ugdymo karjerai paslaugos 3000 aukštųjų mokyklų studentų.
3. Parengtas dokumentacijos rinkinys kurti nacionalinę studentų karjeros valdymo informacinę sistemą.
4. Sukurta ir įdiegta nacionalinė informacinė sistema valdyti studentų karjerą ir teikti absolventų karjeros stebėsenos paslaugas.
5. Organizuoti 2 duomenų surinkimo ciklai, reikalingi stebėti aukštųjų mokyklų absolventų
karjerą.
Nuo š. m. vasario mėnesio pradėti vykdyti žvalgomieji mokymai ugdymo karjerai aukštųjų mokyklų studentams. Vytauto Didžiojo universitete per 2012 metus planuojama mokyti 774
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studentus. Vykdomi šie studentų asmeninės karjeros valdymo įgūdžius stiprinti skirti mokymai:
1. 32 val. trukmės mokymai „Asmeninės karjeros valdymas“, kurių tikslas – suteikti pagrindinių žinių ir suformuoti asmeninei karjerai valdyti reikalingas nuostatas.
2. 80 val. trukmės mokymai „Asmeninės karjeros valdymo patirtinė studija“, nukreipti į
asmeninės karjeros valdymo gebėjimų ugdymą patirtiniu būdu.
3. 8 val. trukmės seminarai „Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimas“. Suplanuota
15 seminarų skirtingomis temomis (pvz., „Laiko ir veiklos planavimas karjeros kelyje“, „Savęs pažinimas: karjerai svarbių stipriųjų ir silpnųjų asmenybės pusių įvertinimas“, „Asmeninių finansų valdymas ir karjera“ ir t. t.).
Mokymai, organizuojami Vytauto Didžiojo universitete, studentams yra nemokami.
Daugiau informacijos apie projektą, vykdomus mokymus ir registracijos sąlygas galima rasti internetiniu adresu http://www.tavokarjera.eu.
Jovita Gudaitytė
Karjeros ir kompetencijų centras
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