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2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos      
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V 

priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir 
plėtra“ projektas Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 

„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)“

Aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo 
kompetencijos – ES remiamo projekto rezultatas:



Projekto rengėjas ir užsakovas:

VU Karjeros centras

Vykdytojų komandos narys:



Kiek procentų vidurinės mokyklos absolventų
sąmoningai renkasi studijų programą?

Kiek procentų baigiančių studijas aukštųjų
mokyklų absolventų žino savo karjeros tikslus?
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Studentų karjeros valdymo kompetencijų
aprašas

AŠ
Savęs pažinimo 
kompetencijos

1.1. Karjerai svarbių
asmenybės ypatumų
pažinimas.

1.2. Asmens raidos įtakos 
karjerai pažinimas.

DARBO PASAULIS
Karjeros galimybi ų
pažinimo kompetencijos

2.1. Karjeros informacijos 
rinkimas, įvertinimas ir 
naudojimas.
2.2. Pasaulinių ekonominės, 
socialinės, technologinės 
raidos tendencijų tyrinėjimas.
2.3. Užimtumo galimybių
tyrinėjimas.
2.4. Mokymosi galimybių
tyrinėjimas.



Studentų karjeros valdymo kompetencijų
aprašas

Karjeros įgyvendinimo 
kompetencijos

4.1. Asmeninių finansų
valdymas.
4.2. Mokymosi proceso 
valdymas.
4.3. Darbo paieškos proceso 
valdymas.
4.4. Įsitvirtinimas darbe.
4.5. Karjeros pokyčių
valdymas.
4.6. Karjeros derinimas su 
kitomis gyvenimo sritimis.

Karjeros planavimo 
kompetencijos

3.1. Karjeros vizijos kūrimas.

3.2. Karjeros sprendimų
priėmimas.

3.3. Karjeros plano 
sudarymas.



Karjeros valdymo kompetencijų struktūra
Pagal B. Bloom 

Pažintinė sritis
(žinios - informacijos prisiminimas, supratimas, pritaikymas, 
analizė, vertinimas ir kūrimas).

Elgesio sritis 
(gebėjimas - mokymosi išdavoje išlavintas atitinkamas 
gabumas, tam tikrų intelektualinio ir (arba) fizinio pobūdžio 
veiksmų atlikimas konkrečioje veiklos srityje).

Emocinė-motyvacinė sritis
(nuostata - vidinis pasirengimas veikti tam tikru būdu, kurio 
pagrindas nukreiptų į objektą vertinimo (mąstymo procesų) ir 
afektų (emocijų) visuma).

Žinios

Gebėjimai

Nuostatos



Kas toliau?

Karjeros valdymo kompetencijos – pagrindas:

-aukštųjų mokyklų karjeros valdymo specialistų
kompetencijų tinkleliui ir profesinio tobulėjimo 
programai;

-studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo 
programai;

-metodinėms ugdymo karjerai priemonėms 
(vadovėliams dėstytojams ir studentams).



Kas toliau?

Sėkminga jaunų žmonių karjera 

Laiminga ir klestinti Lietuva!

Tikslingi ir sąmoningi jaunų žmonių karjeros sprendimai

Pasitenkinimas karjera ir gyvenimu

Kuriama vertė visuomenei, šaliai



Ačiū ☺

ŽMOGAUS STUDIJŲ CENTRAS
www.humanstudy.lt

el. paštas: training@humanstudy.lt


