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Pratarmė

Šių dienų ekonomikos pagrindinis variklis – žinios ir globalaus masto konkurencija. Eu-
ropos Sąjunga, drauge ir Lietuva, siekia tapti konkurencingiausia bei dinamiškiausia žinių 
ekonomika pasaulyje (Lisbon declaration, 2000). Tam, kad šis gražus siekis nevirstų tuščia 
svajone, reikalingos priemonės jo realizavimui. Viena iš tokių priemonių – piliečių gebėjimas 
valdyti asmeninę karjerą. 

Visuomenės gerovę savo darbu kuria konkretūs žmonės. Vadinasi, tam, kad visuome-
nės ekonominis gyvenimas kokybiškai keistųsi, pirmiausia turi pasikeisti pats dirbantysis, 
jo žinios, nuostatos bei elgesys. Konkurencinga bei dinamiškai besiplėtojanti ekonomika 
sunkiai įsivaizduojama be iniciatyvių, lanksčių, kūrybiškų, gebančių konkuruoti, kompeten-
tingų bei atsakingų jos kūrėjų. 

Gebėjimas keistis patiems bei keisti supančią aplinką neatsiejamai susijęs su gebė-
jimu mokytis. Siekis išlikti konkurencingam reikalauja nuolatinio žinių bei įgūdžių at-
naujinimo. Mokymasis visą gyvenimą tampa neatsiejama kiekvieno žinių ekonomikos 
dalyvio kasdienybe. 

Būtent todėl mokymosi visą gyvenimą svarba šiandien pabrėžiama strateginiuose Eu-
ropos Sąjungos bei Lietuvos dokumentuose, jo formavimui skiriamos lėšos iš Europos Są-
jungos struktūrinių fondų (Bologna declaration, 1999; Mokymosi visą gyvenimą memoran-
dumas, 2001; Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, 2004; Lietuvos 2004−2006 m. 
bendrasis programavimo dokumentas, 2004; The Lifelong Learning Programme 2007−2013). 
Tačiau mokymasis visą gyvenimą bus mažai prasmingas, jei apie jį kalbėsime atsietai nuo 
asmeninės karjeros valdymo. 

Kalbant apie mokymąsi visą gyvenimą, atsietą nuo žmogaus asmeninių karjeros bei 
gyvenimo tikslų, pradingsta mokymosi prasmės suvokimas, o kartu ir motyvacija mo-
kytis. Neturėdamas karjeros vizijos, nesiorientuodamas karjeros galimybių labirintuose, 
nepažindamas savęs, studentas ar jau dirbantis asmuo nežino, ko reikia mokytis, kuria 
linkme keistis, plėtoti savo žinias ir tobulinti įgūdžius. Aišku, teoriškai kiekvieno šalies 
piliečio mokymosi turinį galima apibrėžti, o jo procesą detaliai suplanuoti. Šią funkciją 
gali atlikti valstybės švietimo sistema ar organizacijos personalo tarnyba. Tačiau toks 
būdas tinkamas tik esant stabilioms aplinkos sąlygoms, būdingas biurokratinėms orga-
nizacijoms, planinei ekonomikai. 

Dinamiškai besivystanti ekonomika sunkiai dera su biurokratiniu organizacijų valdymo 
modeliu. Šiuolaikiškos organizacijos nebenori ir nebegali prisiimti atsakomybės už savo 
darbuotojų ateitį, jų karjeros perspektyvas. Darbuotoją jos vertina ne kaip samdomą darbo 
jėgą, o kaip verslo partnerį, kuriantį organizacijai pridėtinę vertę bei gaunantį iš to dividen-
dus sau. Dar daugiau, organizacijos nori tokių darbuotojų, kurie sąmoningai prisiima dalį 
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atsakomybės už organizacijos sėkmę, siekia pilnavertiškai dalyvauti jos veikloje (Arthur et 
al., 1999; Arthur, Rousseau, 1996; Hall, 2002; Jarvis, 2003). 

Veikti kartu, dirbti kaip darni komanda ir nugalėti nuožmią konkurenciją galima leng-
viau, jei kartu veikia sąmoningi, savo tikslus, stipriąsias ir silpnąsias puses pažįstantys part-
neriai. Organizacija –  tai vieta, kur susikerta daug skirtingų tikslų. Gebėjimas juos suderinti 
neįmanomas be organizacijos partnerių tikslų įsisąmoninimo. Sąmoningas darbuotojas – 
verslo partneris žino, ko nori iš organizacijos ir ką gali pasiūlyti jai. Jis taip pat supranta, jog 
norėdamas gauti didesnius dividendus, turi nuolat investuoti į save, atnaujinti žinias bei 
įgūdžius. Kartu, nebūdamas tikras dėl savo ateities vienoje organizacijoje, jis nuolat seka 
ekonomikos pokyčių tendencijas ir mokosi tokių dalykų, kurių jam prireiks ne tik šiandien, 
bet ir ateityje, siekiant išlikti konkurencingu darbo rinkoje. 

Lojalumas organizacijai šiandien nebėra besąlygiška darbuotojo vertybė. Svarbesne 
vertybe tampa darbuotojo atsidavimas savo pasirinktai profesijai, karjeros krypčiai. Nuolat 
atnaujinantis žinias bei įgūdžius darbuotojas išliks paklausus darbo rinkoje, nepaisant to, 
kaip seksis konkurencinėje kovoje jo organizacijai. Valstybės gerovei žymiai svarbiau jos 
konkrečių piliečių gerovė. Visuomeninės ar verslo organizacijos susikuria ir vėl išnyksta. Kas-
dien girdime apie naujai steigiamas ar bankrutuojančias įmones. Net ir dešimtmečius kles-
tėjusios, pasaulinę šlovę pelniusios organizacijos kartais išnyksta nuo žemės paviršiaus per 
keletą mėnesių. Tačiau niekur nedingsta jose dirbantys žmonės. Būdami rinkos poreikius 
atitinkančios kvalifikacijos jie susiburia į naujas organizacijas, susitelkia naujiems tikslams, 
naujiems projektams arba prisijungia prie jau esamų kolektyvų. Blogai yra tik tuomet, jei 
būdami besąlygiškai lojalūs bankrutavusiai organizacijai, jie nesekė išorinio pasaulio poky-
čių ir neruošė savęs naujiems iššūkiams. Tuomet nutinka taip, kad tokie darbuotojai tampa 
darbo biržų klientais, nebegali pasirūpinti savimi, valstybei tenka skirti dideles lėšas jų per-
kvalifikavimui, parengimui dirbti pasikeitusiose darbo sąlygose. 

Gebėjimas valdyti asmeninę karjerą padaro ekonomiką dinamiškesnę bei lankstesnę. 
Kiekvienas dirbantysis tampa tarsi smulkia individualia įmone, greitai užpildančia kiekvie-
ną patrauklią darbo pasiūlos nišą. Valstybei nebereikia rūpintis darbo jėgos poreikio pla-
navimu, besimokančiųjų ar dirbančiųjų orientavimu ar perorientavimu. Gebėjimas kelti 
karjeros tikslus, įsivertinti savo silpnąsias bei stipriąsias puses, nuolat atnaujinti žinias bei 
įgūdžius leidžia greitai prisitaikyti prie besikeičiančių visuomeninio gyvenimo bei verslo 
aplinkos sąlygų, atrasti naujas galimybes karjeros plėtotei, netgi formuoti pačią aplinką 
kuriant naujus produktus ar paslaugas (Career Guidance: A Handbook for Policy Makers, 
2004; The economic benefits of career development services, 2006). 

Taigi apibendrinant aukščiau išsakytas mintis, gebėjimas valdyti asmeninę karjerą 
tampa strateginiu konkurencingos, dinamiškos žinių ekonomikos darbuotojo gebėjimu. 
Jis leidžia:

® įprasminti mokymąsi, paversti jį ne chaotišku žinių kaupimu, o prasminga veikla, lei-
džiančia realizuoti pasirinktus karjeros tikslus, pasiruošti būsimiems karjeros poky-
čiams, pasinaudoti atsiveriančiomis karjeros galimybėmis;



6

® efektyviau panaudoti kiekvieno dirbančiojo ar besimokančiojo potencialą, praple-
čiant jų sąmoningumo ribas, suteikiant aiškesnį supratimą apie savo vaidmenį bei 
galimybes organizacijose, visuomeniniame gyvenime, ekonominėje veikloje;

® didinti dirbančiųjų mobilumą bei lengvesnį prisitaikymą prie aplinkos pokyčių. Ge-
bantis valdyti asmeninę karjerą žmogus nuolat stebi, kas dedasi aplinkui, kokios kar-
jeros galimybės atsiveria vykstant pokyčiams, ir stengiasi tomis galimybėmis pasi-
naudoti drauge darydamas pačią ekonomiką dinamiškesnę; 

® stiprinti pasitikėjimą savimi esant krizei, pokyčių situacijai, kartu užtikrinant geresnę 
psichologinę savijautą, sklandesnį profesijos ar darbo keitimą, greitesnį prisitaikymą 
prie naujų sąlygų;

® gerinti psichologinę besimokančiųjų bei dirbančiųjų savijautą mažinant netinkamų 
studijų ar darbo pasirinkimų skaičių. Geresnis savęs bei karjeros galimybių pažini-
mas, karjeros sprendimų priėmimo, karjeros planavimo, pokyčių valdymo įgūdžiai 
leidžia išvengti karjeros kliūčių, pasirinkti tinkamesnę karjeros kryptį, jausti didesnį 
pasitenkinimą studijomis bei darbine veikla;

® užkirsti kelią iškritimui iš aktyvios mokymosi bei ekonominės veiklos. Išmokus valdy-
ti karjerą mažesnė tikimybė nebaigti studijų, neįsidarbinti baigus studijas, tapti ilga-
laikiu bedarbiu, nesugebančiu sėkmingai įsilieti į ekonominį gyvenimą, iš valstybės 
pašalpų besiverčiančiu piliečiu;

® tobulinti švietimo sistemą, skatinant besimokančiuosius būti ne pasyviais informaci-
jos gavėjais ir žinių vartotojais, o sąmoningais, aktyviais mokymosi proceso dalyviais, 
keliančiais savo mokymosi tikslus, suvokiančius save kaip reiklius mokymosi paslau-
gos gavėjus, skatinančius mokymo institucijas užtikrinti kokybiškų, besimokančiojo 
bei darbo rinkos poreikius atitinkančių žinių teikimą. 

Karjeros valdymo įgūdžius verta pradėti formuoti jau vidurinėje ar netgi pradinėje mo-
kykloje. Juos tobulinti galima bet kuriame amžiaus tarpsnyje. Aukštojo mokslo sistema taip 
pat turi prisidėti prie studentų karjeros valdymo gebėjimų ugdymo. 2004–2006 m. ES struk-
tūrinių fondų parama suteikė impulsą karjeros paslaugų sistemos kūrimui Lietuvos aukš-
tosiose mokyklose, tačiau vis dar nepakankamai dėmesio skiriama karjeros valdymo kom-
petencijų sistemingam ugdymui, nėra sukurtos vieningos nacionalinės karjeros valdymo 
kompetencijų ugdymo sistemos, trūksta karjeros valdymo kompetencijų ugdymui reika-
lingų metodinių priemonių, neparengti ugdymo paslaugų užtikrinimo kokybės standartai, 
nėra parengtų karjeros valdymo kompetencijų ugdymui reikalingų asmenybės pažinimo 
metodikų, nėra sukurtos vieningos įgytų karjeros valdymo kompetencijų vertinimo siste-
mos, trūksta karjeros valdymui reikalingų šiuolaikiškų informacinių šaltinių, neparengta ir 
neįdiegta visą aukštąjį mokslą apimanti absolventų karjeros stebėsenos sistema.  
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Šių veiklų įgyvendinimas taip pat reikalauja sukurti atitinkamą infrastruktūrą – teisingai 
parinkti ir įrengti patalpas bei jas aprūpinti reikalinga aparatūra. Modelio ar jo dalių įgyven-
dinimui skiriamų patalpų parinkimą ir įrengimą turėtų lemti ne tik darbo su studentų gru-
pėmis, bet ir individualių pokalbių su studentais būtinybė, o aparatūros įsigijimą − nuolat 
atnaujinamų modernių informacinių technologinių priemonių reikalingumas.

Susipažinę su užsienio šalių patirtimi ir Lietuvos aukštojo mokslo situacija studentų kar-
jeros valdymo srityje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo kompetenci-
jų ugdymo modelio įdiegimo galimybių tyrimas, DSTI, 2008), parengėme šį gairių rinkinį. 
Jame pateikiamos rekomendacijos dėl studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo, 
karjeros konsultavimo, vertinimo, informavimo ir kitų paslaugų, būtinų studentams pasi-
rengti sėkmingai karjerai, teikimo. Kadangi reikalavimai patalpoms ir galimos reikalingos 
aparatūros specifikacijos priklauso nuo konkrečios aukštosios mokyklos galimybių, siūlo-
mo modelio įgyvendinimo joje apimčių, karjeros centrų infrastruktūros plėtros analizė šiose 
gairėse neatliekama. Tikimės, jog gairės prisidės prie spartesnio nacionalinio aukštųjų mo-
kyklų studentų karjeros valdymo modelio sukūrimo bei įdiegimo ir palengvins Nacionali-
nės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos tikslų įgyvendinimą. 

Gairių rengimo grupės vadovas dr. Žygimantas Grakauskas
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Bendrieji aukštųjų mokyklų studentų karjeros 
valdymo modelio kūrimo ir diegimo principai

» Siekiant sukurti vieningą Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo modelį, 
būtina nacionaliniu lygmeniu susitarti dėl taikomo teorinio karjeros valdymo modelio 
pagrindinių principų.

Vieninga karjeros valdymo samprata yra būtina siekiant sukurti ir įdiegti vieningą stu-
dentų karjeros valdymo modelį Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje. Bet kokių metodinių 
priemonių kūrimo tikslai, forma ir turinys atspindi tam tikrą teorinę bazę, kuria remiantis 
šios priemonės yra kuriamos. 

Atlikta karjeros valdymo srityje sukurtų produktų bei paslaugų analizė parodė, jog 
Lietuvoje daugiausiai remiamasi atitikimo (pašaukimo, bruožų) ir sprendimo priėmi-
mo paradigmomis (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo kompetencijų 
ugdymo modelio įdiegimo galimybių tyrimas, DSTI, 2008). Atitikimo paradigma remiasi 
psichologinėmis asmenybės bruožų teorijomis. Daroma prielaida, jog žmonės iš esmės 
skiriasi pagal tam tikrus požymius – bruožus, tokius kaip gabumai, asmenybės savybės, 
interesai, vertybės ir pan. Taip pat manoma, jog tam tikros profesijos ar pareigybės la-
biau tinka tam tikriems asmenybės bruožų rinkiniams. Tam, kad žmogus būtų patenkin-
tas savo karjera, geriausiai save realizuotų ir atneštų maksimalią naudą visuomenei, rei-
kia, jog tai, kas jame glūdi (jo pašaukimas) būtų realizuota jį atitinkančioje profesinėje 
veikloje. Karjeros specialisto tikslas yra išmatuoti asmenybės bruožus bei atitaikyti juos 
(jo pašaukimą) tinkamai profesinei veiklai, t. y. nukreipti būsimą darbuotoją tinkama 
linkme. (Herr et al, 2004).

Sprendimo priėmimo paradigma pabrėžia asmenybės emocinių – pažintinių procesų 
svarbą. Akcentuojamas asmenybės proaktyvumas, savo elgesio reguliavimas, gebėjimas 
prognozuoti ateities įvykius, kurti galimus karjeros scenarijus, apdoroti informaciją, priim-
ti sprendimus ir spręsti kylančias problemas. Manoma, jog karjeros sprendimus žmonės 
priima visą gyvenimą, jie nuolat svarsto tam tikras alternatyvas ir atitinkamai pasirenka. 
Gebėjimas priimti tinkamą sprendimą formuoja sėkmingą karjerą, todėl jam skiriamas 
ypatingas dėmesys. Tam, kad karjeros sprendimai būtų kokybiški, jie turi būti paremti 
geru savęs ir karjeros galimybių pažinimu bei kokybišku sprendimo priėmimo proceso 
valdymu. Šių dalykų galima išmokti, todėl ši paradigma pabrėžia karjeros valdymo kom-
petencijų ir jų ugdymo svarbą. Išmokęs tinkamai priimti karjeros sprendimus, žmogus 
įgauna gebėjimą valdyti savo asmeninę karjerą pats, nepriklausomai nuo besikeičiančių 
aplinkos sąlygų (Sampson et al., 2004).

Karjeros valdymo modelį aukštosioms mokykloms siūlome grįsti sprendimo priėmi-
mo paradigma, pašaukimo analizę suprantant kaip vieną iš savęs pažinimo aspektų, o 
patį pašaukimą – kaip vieną iš svarbiausių sąmoningo sprendimo priėmimo kriterijų. Ge-
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ras karjeros sprendimas neįmanomas be patikimos informacijos apie save, savo interesus, 
vertybes, gabumus, kompetencijas, patirtį ir kitus svarbius asmenybės aspektus. Geras 
sprendimas taip pat neįmanomas ir be išorinės aplinkos, joje esančių karjeros galimybių 
pažinimo. Tačiau asmenybės bruožai automatiškai neapsprendžia asmenybės profesijos 
ar karjeros krypties pasirinkimo. Asmuo pats gali nuspręsti, ką daryti su savo pašaukimu. 
Didžiausia vertybė yra sąmoningas, savanoriškas karjeros kelio pasirinkimas. 

» Siekiant išvengti painiavos ir karjeros valdymu suinteresuotų asmenų nesusikalbėjimo, 
būtina nacionaliniu lygmeniu susitarti bei aiškiai apibrėžti pagrindinius karjeros valdy-
mo srityje vartojamus terminus bei sąvokas. 

Šiuo metu Lietuvoje nėra vieningos karjeros sampratos. Skirtingų autorių darbuose 
vartojamos skirtingos tuos pačius reiškinius aiškinančios sąvokos, tokios kaip „karjeros 
projektavimas“, „karjeros valdymas“, „karjeros plėtotė“, „karjeros vadyba“ (Grakauskas, Va-
lickas, 2007; Pukelis, 2003). Institucijų lygmenyje taip pat daug painiavos kyla apibrėžiant 
karjeros srityje teikiamas paslaugas. Kalbama apie profesinį ir karjeros orientavimą, in-
formavimą, konsultavimą, taip pat apie ugdymą karjerai, karjeros projektavimą. Tačiau 
šių teikiamų arba siūlomų teikti paslaugų turinys persipina, būna sunku suprasti, apie 
kokią konkrečią veiklą kalbama vienu ar kitu atveju. Taip pat nėra bendro sutarimo dėl 
karjeros paslaugas teikiančių darbuotojų pareigų įvardijimo. Karjeros centruose dirba psi-
chologai, karjeros konsultantai, profesijos konsultantai bei patarėjai, karjeros edukologai 
ir kt. Terminų daugiaprasmiškumo problema Lietuvoje nėra unikali. Skirtingose Europos 
Sąjungos šalyse taip pat vartojami skirtingi terminai, tai apsunkina susikalbėjimą tarptau-
tiniame lygmenyje (Sultana, 2004). Išspręsti šią problemą šalies viduje padėtų vieningas 
karjeros terminų žodynas ar enciklopedinio pobūdžio pagrindines sąvokas plačiau paaiš-
kinantis leidinys.

» Siekiant suderinti aukštųjų mokyklų karjeros centrų veiksmus studentų karjeros valdy-
mo srityje, reikalinga įkurti aukštųjų mokyklų karjeros centrų asociaciją. 

Aukštųjų mokyklų karjeros centrų asociacija išspręstų daugelį problemų, su kuriomis 
dabar susiduria dirbantieji karjeros valdymo srityje. Visų pirma ši asociacija galėtų geriau 
atstovauti aukštųjų mokyklų karjeros centrų interesams diskusijose su mokymo įstaigo-
mis, verslo įmonėmis, visuomeninėmis organizacijomis ir valstybinėmis institucijomis, 
pareikšdama suderintą bei vieningą nuomonę įvairiais studentų karjeros valdymo klausi-
mais. Asociacijos rėmuose taip pat būtų lengviau diegti vieningą studentų karjeros valdy-
mo modelį, apibrėžti naudojamas sąvokas, nusistatyti teikiamų paslaugų kokybės stan-
dartus, organizuoti karjeros centrų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, vykdyti absolventų 
karjeros stebėsena ir t. t. Apjungdama skirtingų mokymo įstaigų karjeros specialistus, 
asociacija suteiktų puikią progą keistis nuomonėmis, darbo metodais, ieškoti efektyvių 
iškylančių problemų sprendimų, koordinuoti pastangas siekiant bendrų tikslų. 
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Karjeros valdymo kompetencijų ugdymas

» Karjeros valdymo kompetencijų ugdymas turi tapti prioritetine karjeros centrų veikla.

Remiantis šiuolaikine karjeros samprata, gebėjimas valdyti asmeninę karjerą apibūdina-
mas kaip sėkmingos karjeros pagrindas. Globali, dinamiškai besiplėtojanti ekonomika kelia 
iššūkius organizacijų vadybai. Organizacijos, kurioms būdinga stabili biurokratinė struktū-
ra, šiandien tampa menkai konkurencingos. Atsakomybė už darbuotojo karjerą atiduoda-
ma pačiam dirbančiajam. Asmeninė karjera nebeapribojama viena organizacija: dirbantysis 
kuria savo karjerą pereidamas iš vienos organizacijos į kitą, dirbdamas vienu metu kelio-
se organizacijose ar kurdamas savo verslą (Amundson, 2005; Arthur, Inkson, 1999; Arthur, 
Rousseau, 1996; Hall, 2002). 

 Tam, kad būtų galima susigaudyti šiandieniniame chaotiškame darbo pasaulyje, kad 
būtų galima priimti gerus karjeros sprendimus, reikia mokytis valdyti asmeninę karjerą. 
Karjeros valdymo mokymasis − tai tam tikrų karjeros valdymo kompetencijų, įgalinan-
čių efektyvų karjeros valdymą, įgijimas. Šios kompetencijos pradedamos ugdyti jau vai-
kystėje, o jų tobulinimas trunka visą gyvenimą. Šias kompetencijas turintis žmogus įgyja 
įrankius, kuriais naudodamasis bet kurioje gyvenimo situacijoje gali pats priimti tinkamą 
karjeros sprendimą, pasirinkti teisingą alternatyvą. Drauge jis tampa mažiau priklausomu 
nuo organizacijos, kurioje dirba, veiklos sėkmingumo, lengviau prisitaiko prie ekonomi-
nio gyvenimo pokyčių, jam mažiau reikia valstybinių institucijų pagalbos (Guichard, 2001, 
2005; Herr et al., 2004). 

» Karjeros valdymo kompetencijų ugdymo tikslu pirmoje studijų pakopoje turi tapti gebė-
jimas valdyti asmeninę karjerą priimant tinkamus karjeros sprendimus.

Karjeros valdymo kompetencijas reikia pradėti ugdyti jau vidurinėje ar net pradinė-
je mokykloje. Deja, Lietuvoje ši veikla sistemingai dar neatliekama, todėl didelė dalis 
pirmos studijų pakopos studentų jaučia karjeros valdymo kompetencijų stygių ir jų ug-
dymo poreikį (Studentų karjeros valdymo kompetencijų ir paslaugų kokybės įvertinimas, 
DSTI, 2007). Todėl didžiausias dėmesys šiame studijų etape turėtų būti skiriamas trūks-
tamų karjeros valdymo kompetencijų įgijimui. Pagrindinis ugdymo tikslas turėtų būti 
gebėjimo priimti gerus karjeros sprendimus stiprinimas. Studentai turėtų išmokti susi-
rasti reikiamą informaciją apie save, karjeros galimybes, įsisavinti sprendimų priėmimo 
technikas, karjeros planavimo principus, gebėti įvardyti problemines karjeros situacijas 
ir elgesio jose būdus. 
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» Karjeros valdymo kompetencijų ugdymo tikslu antrojoje studijų pakopoje turi tapti sė-
kmingas savęs realizavimas karjeros pasirinkimuose ir pilietiškas sąmoningumas.

Siekiant sėkmingos karjeros, reikia ne tik mokėti priimti tinkamus karjeros sprendimus, bet 
ir gebėti realizuoti pasirinktas alternatyvas. Bendrųjų kompetencijų svarba žinių ekonomikos 
darbuotojams akcentuojama Europos Sąjungos bei Lietuvos dokumentuose (Key competen-
ces for lifelong learning, 2006; Tuning Educational Structures in Europe, 2003, Mokymosi visą 
gyvenimą memorandumas, 2001; Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, 2004). Lietu-
vos aukštųjų mokyklų studentai, dėstytojai bei darbdavių atstovai pabrėžia šių kompeten-
cijų svarbą absolventų paklausumo darbo rinkoje stiprinimui (Bendrųjų kompetencijų svarba 
universitetų absolventams integruojantis į darbo rinką, DSTI, 2008). Tačiau Lietuvos aukštosiose 
mokyklose kol kas nėra sistemingai ugdomos bendrosios kompetencijos, pasitenkinama tik 
atskirais, tam tikrai kompetencijai skirtais pavieniais kursais (tokiais kaip, pavyzdžiui, lyderys-
tė, projektų valdymas, konfliktų sprendimas ir pan.). Siekiant bendrųjų kompetencijų ugdymą 
aukštajame moksle paversti sisteminga praktika, pirmiausia reikia nacionaliniu mastu sutarti 
dėl aukštajame moksle ugdytinų bendrųjų kompetencijų ir jų indikatorių sąrašo.

Siekiant padėti absolventams lengviau įsilieti į darbo rinką, tapti pilnateisiais organizaci-
jų nariais, reikėtų atkreipti dėmesį į tokių kompetencijų, kaip: darbo su kitais, iniciatyvumo, 
gebėjimo prisitaikyti, pokyčių valdymo, kūrybiškumo, lyderystės, projektų valdymo ugdy-
mą. Reikėtų apimti ne tik asmenines (problemų sprendimas, kūrybiškumas, informacijos 
valdymas ir t. t.) bei tarpasmenines (bendravimo įgūdžiai, darbas komandoje, lyderystė ir t. 
t.) kompetencijas, bet dėmesį skirti tokių kompetencijų kaip pilietiškumas, kultūrinis ir tarp-
kultūrinis sąmoningumas ugdymui. Studentai turi išsiugdyti supratimą, jog keliant asme-
ninius tikslus bei planuojant asmeninę karjerą, būtina atsižvelgti ir į visuomenės poreikius, 
kultūros normas. Tik tokiu būdu galima tapti asmeninės karjeros ir valstybės šeimininku. 
Siekiant išvengti painiavos bei atskirų temų dubliavimosi, būtų pravartu bendrųjų kompe-
tencijų ugdymą integruoti į karjeros valdymo kompetencijų ugdymo programą. 

» Karjeros valdymo kompetencijų ir indikatorių sąrašas turi būti sudaromas remiantis JAV 
NCDA patirtimi, išskiriant karjeros valdymo kompetencijas savęs pažinimo, karjeros ga-
limybių pažinimo ir karjeros planavimo srityse.

Karjeros valdymas neįmanomas be jam reikalingų kompetencijų įgijimo. Vienas iš svar-
biausių uždavinių sėkmingų mokymo programų kūrimui, yra tinkamo ugdomų kompeten-
cijų bei jų indikatorių sąrašo sudarymas. Skirtingi autoriai akcentuoja skirtingas kompeten-
cijas, būtinas sėkmingam karjeros valdymui (Defillippi, Arthur 1994; Jarvis, 2003; Herr et al., 
2004; Mirvis, Hall 1994; Pukelis, 2006; Sullivan, Emerson 2000). Daugumos tokių klasifikacijų 
trūkumas – išsamios kompetencijų bei jų indikatorių sistemos nebuvimas. Sistemingą, iš-
samią klasifikaciją pateikia JAV NCDA (National Career Development Association). Pirmasis 
karjeros valdymo kompetencijų aprašas parengtas 1989 metais. Pakoreguota jo versija 
išleista 2005 metais (http://www.acrnetwork.org/ncdg.htm). Remiantis NCDA darbais, savo 
nacionalinius karjeros valdymo kompetencijų aprašus sudarė Kanados bei Australijos kar-
jeros specialistai (BLUEPRINT for Life/Work Designs Kanadoje ir Australian Blueprint for Career 
Development Australijoje). Vilniaus universiteto Karjeros centras savo vykdomame projekte 
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„Profesinio ir karjeros orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugų modernizavimas 
įdiegiant vieningą karjeros projektavimo kompetencijų ugdymo modelį kolegijose ir uni-
versitetuose“ taip pat sėkmingai pasinaudojo JAV sukurtu karjeros valdymo kompetencijų 
ir indikatorių aprašu kurdamas ugdymo karjerai programas bei tam skirtas metodines prie-
mones. Šiam kompetencijų tinkleliui pritarė ir daugelis aukštųjų mokyklų karjeros speci-
alistų (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo modelio 
įdiegimo galimybių tyrimas, DSTI, 2008). Todėl rekomenduotume šį karjeros valdymo kom-
petencijų sąrašą naudoti kuriant nacionalinį studentų karjeros valdymo modelį. 
  

» Karjeros valdymo kompetencijų ugdymo programa pirmai studijų pakopai turi būti su-
daroma įtraukiant teorinį kursą apie karjeros valdymą, patyrimo metodu paremtus se-
minarus ir praktinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus. 

Karjeros valdymo kompetencijos apima asmeninės karjeros valdymui reikalingas žinias, 
gebėjimus, praktinius įgūdžius ir nuostatas. Šių trijų komponentų ugdymui reikalingi skir-
tingi mokymo metodai. Teorinių žinių apie karjeros valdymą įgijimui siūloma organizuoti 
teorinį karjeros valdymo kursą, kuriame studentai būtų supažindinami su pagrindinėmis 
šios srities sąvokomis bei teoriniais modeliais. Išklausę kursą studentai turėtų suprasti kar-
jeros valdymo struktūrą, pagrindinius jos elementus ir procesus, žinoti, kokios informacijos 
reikia karjeros sprendimams, kur ir kaip ją galima rasti, gebėti paaiškinti pagrindinius kar-
jeros sprendimų priėmimo, karjeros problemų sprendimų, karjeros planavimo bei keitimo 
procesus. 

Tinkamų nuostatų ir praktinių gebėjimų formavimui siūloma organizuoti patyrimo me-
todu paremtus seminarus, kurių metu studentai turėtų galimybę praktiškai taikyti teorinių 
mokymų metu įgytas žinias: plėsti savęs ir karjeros galimybių pažinimo ribas, mokytis pri-
imti karjeros sprendimus, valdyti karjeros pokyčius, spręsti karjeros problemas. Studentai 
mokosi iš savo patirties, jausmų ir kylančių minčių sprendžiant realias situacijas. Dirbama 
su konkrečia problematika, kuri pasireiškia ir aptariama „čia ir dabar“. Išmokimo rezultatai 
būna asmeniški, emociškai nuspalvinti, ilgai įsimenantys ir pritaikomi praktikoje (Gibbs, 
1988; Petty, 2006).  

Sėkmingai karjerai svarbių įgūdžių lavinimui siūloma rengti atskirus įgūdžių lavinimo 
praktinius užsiėmimus. Tai galėtų būti seminarai, skirti socialinių įgūdžių lavinimui (pavyz-
džiui, efektyviam savęs pristatymui, gebėjimui tinkamai išklausyti pašnekovą, konstrukty-
viai spręsti konfliktus, derėtis ir t. t.), streso valdymui, darbo paieškos dokumentų (CV, mo-
tyvacijos laiško, karjeros portfelio ir kt.) rengimui ir pan. Galutinis tokių seminarų sąrašas 
turėtų būti parengiamas atsižvelgiant ne tik į ugdomų kompetencijų indikatorius, bet ir 
konkrečius studentų poreikius. 

Ugdant karjeros valdymo kompetencijas, reikėtų akcentuoti karjeros valdymo proce-
sų (tikslų kėlimo, sprendimų priėmimo, informacijos paieškos ir t. t.) supratimą bei praktinį 
taikymą, o ne informacinio pobūdžio žinias. Informacija šiandieniniame pasaulyje greitai 
keičiasi, todėl karjeros valdymui žymiai svarbiau gebėti ją rasti ir ja pasinaudoti, o ne pats 
informacijos turinys, konkretūs jos šaltiniai. 



1�

» Teorinis kursas, skirtas karjeros valdymo kompetencijų ugdymui, turi būti vedamas tiek 
auditoriniu, tiek ir nuotoliniu būdu. 

Rengiant teorinį karjeros valdymo kompetencijų ugdymo kursą rekomenduojama 
siekti, jog jis būtų dėstomas tiek auditorijose, tiek ir pateikiamas nuotoliniu būdu, sava-
rankiškam mokymuisi. Šiuolaikinės informacinės technologijos leidžia sėkmingai kaupti 
žinias nuotoliniu būdu, tuomet, kai yra poreikis ir galimybės mokytis. Kiekvienas besimo-
kantis žmogus turi sau būdingą mokymosi stilių. Dalis studentų žinias geriau įsisavina 
dirbdami savarankiškai, jiems priimtinu ritmu, tinkamoje vietoje bei tinkamu laiku, todėl 
jiems turi būti suteikiamos tokios galimybės (Simonson et al., 2006).

Karjeros valdymo kompetencijų ugdymas trunka visą gyvenimą. Bet kuri nauja gyve-
nimo patirtis gali paskatinti studentą iš naujo įvertinti anksčiau įgytas karjeros valdymo 
žinias, todėl studentai turi turėti galimybę bet kada jas kaupti ar koreguoti tai, ką jau 
buvo išmokę. Todėl siekiant išplėsti karjeros valdymo kompetencijų ugdymo galimybių 
prieinamumą, kurio svarba taip pat akcentuojama ir karjerai skirtuose Europos Sąjungos 
dokumentuose, turėtų būti sukurtas ir viešam naudojimui pateiktas nuotolinis karjeros 
valdymo kursas. Nuotoliniu būdu taip pat galima lavinti ir kai kuriuos karjeros valdymo 
praktinius įgūdžius, tokius kaip darbo paieškai reikalingų dokumentų rengimas ir pan. 

» Karjeros valdymo kompetencijų ugdymui dėl reikalingų žinių bei įgūdžių įvairovės siūlo-
ma kviestis skirtingų sričių dėstytojus ar praktikus-ekspertus.

Karjeros valdymo kompetencijos apima žinias iš skirtingų mokslo sričių: psicholo-
gijos, sociologijos, edukologijos, ekonomikos, vadybos. Vienam specialistui pakanka-
mai sudėtinga aprėpti tokį platų mokslinių tyrimų lauką bei kompetentingai ugdyti 
visas karjeros valdymui reikalingas kompetencijas. Todėl rekomenduojama šiam darbui 
kviestis skirtingų sričių specialistus (psichologus, edukologus, sociologus, ekonomistus, 
finansininkus ir t. t.). 

Dalis karjeros valdymo kompetencijų (ypač susijusių su karjeros galimybių pažinimu) 
labai glaudžiai siejasi su išorinės aplinkos pokyčiais. Todėl svarbu kompetencijų ugdymui 
kviesti praktinį darbą dirbančius ir puikiai realias darbo rinkos tendencijas išmanančius 
specialistus, galinčius mokomąją medžiagą praturtinti naujausiais situacijų iš darbo rin-
kos ar ekonominio gyvenimo pavyzdžiais. 

Karjeros valdymo kompetencijų ugdymas reikalauja ne tik skirtingų dalyko žinių, bet 
ir skirtingų darbo su studentais metodų išmanymo. Todėl karjeros pedagogų personalas 
turėtų būti komplektuojamas atsižvelgiant į tai, ar konkretus specialistas skaitys teorinį 
kursą, ar ves pažinimo metodu paremtus praktinius užsiėmimus, ar užsiims tam tikrų įgū-
džių treniravimu. Visoms šioms ugdymo formoms reikalingos skirtingos kompetencijos, 
todėl parenkant ir ugdant specialistus būtina atsižvelgti į jų darbo specifiką.
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» Bendrųjų kompetencijų ugdymui rekomenduojama kaip ugdymo metodą naudoti pro-
jektinę veiklą, patyrimo seminarus ir praktinių įgūdžių treniruotes.

Ugdant bendrąsias kompetencijas pagrindinį dėmesį reikėtų skirti tinkamų nuostatų 
bei įgūdžių formavimui. Lankydami specialybės arba bendrųjų dalykų paskaitas, studen-
tai gauna nemažai su bendrosiomis kompetencijomis susijusių žinių, tačiau praktiniam jų 
pritaikymui dažnai skiriamas nepakankamas dėmesys. Projekto metodas padėtų integruoti 
įvairaus pobūdžio (specialybės, bendrųjų bei karjeros valdymo) žinias. Studentai galėtų iš-
bandyti save realios veiklos sąlygomis, tai palengvintų įgytų žinių panaudojimą praktikoje. 
Per realią projektinę patirtį jie taip pat galėtų tiksliau suvokti savo stipriąsias ir tobulintinas 
puses, įsivertinti, kokių žinių bei įgūdžių dar trūksta. Gilesniam savo bendrųjų kompetencijų 
pažinimui ir pastebėtų trūkumų pašalinimui padėtų projektinei veiklai lygiagrečiai organi-
zuojami patyrimo seminarai bei praktinių įgūdžių treniruotės.   

» Reikalinga siekti, jog karjeros valdymo kursas būtų įtrauktas į akademinę studijų pro-
gramą kaip kredituojamas laisvai pasirenkamas kursas.

Apie karjeros valdymo svarbą individo ir visuomenės gerovei jau kalbėjome, todėl būtų 
logiška visokeriopai skatinti studentams ugdyti savo karjeros valdymo kompetencijas, tam 
sudarant kuo geresnes sąlygas. Viena iš tokių sąlygų, stiprinančių studentų motyvaciją, yra 
kreditų už pasirenkamą kursą suteikimas. Studijų organizavimui galima naudoti ir mišrią 
praktiką, kai pagrindinis karjeros valdymo kursas yra įvertinamas kreditais, o papildomai 
pasirenkami praktiniai užsiėmimai nėra kredituojami (Herr et al., 2004).

Įvesti privalomą karjeros valdymo kompetencijų ugdymo kursą nebūtų tikslinga dėl ke-
leto priežasčių. Visų pirma prievartinis mokymas neatitiktų karjeros valdymo filosofijos, ak-
centuojančios prasmingą, savanorišką mokymąsi. Individas turi pats suprasti, jog jam trūks-
ta karjeros valdymo žinių bei įgūdžių, ir savanoriškai pasirinkti šiuos trūkumus galinčius 
kompensuoti mokymus. Antra, kadangi karjeros valdymo kompetencijų mokomasi visą gy-
venimą, tame pačiame kurse besimokantys studentai gali būti labai skirtingo pasirengimo 
valdyti asmeninę karjerą lygio. Dalis studentų įgyja šias kompetencijas jau iki patekdami į 
aukštąsias mokyklas, o kiti − apie tai nieko nežino. Dėl šios priežasties sunku būtų parengti 
visų studentų poreikius atitinkantį karjeros valdymo kursą. Siekiant išspręsti šią problemą, 
pakankamai aukšto pasirengimo lygio studentams galima rekomenduoti žinias gilinti sava-
rankiškai, nuotoliniu būdu, o įgūdžius ugdyti lankant jų poreikius atitinkančius seminarus. 
Trečia priežastis, kodėl būtų sudėtinga įvesti privalomą karjeros valdymo kursą, yra prakti-
nė, ekonominė. Dėstyti tokį kursą nacionaliniu mastu reikėtų didžiulio kiekio specialistų, 
kurių parengimas per trumpą laiką būtų vargiai įmanomas. 



15

Karjeros konsultavimas

» Reikalinga sukurti karjeros konsultavimo sistemą, kurios paskirtis būtų padėti studen-
tams spręsti iškilusias karjeros problemas.

Karjeros valdymo kompetencijų ugdymas yra prioritetinė karjeros centrų funkcija. 
Reikia siekti, jog studentai išmoktų patys priimti tinkamus karjeros sprendimus ir spręs-
ti asmenines karjeros problemas. Tačiau ne visi studentai, netgi dalyvavę visuose įma-
nomuose apmokymuose, geba tai sėkmingai atlikti. Tam tikros asmeninio pobūdžio, 
dažniausiai psichologinės problemos (pavyzdžiui, pokyčių baimė, atidėliojimas, sun-
kumai apsisprendžiant, karjerai trukdantys įsitikinimai ir t. t.) gali trukdyti studentams 
siekti sėkmingos karjeros. 

Siekiant laiku pašalinti karjerai iškilusius pavojus, padėti studentams įveikti karjeros 
problemas, reikia suteikti jiems galimybę individualiai ar grupėse konsultuotis su kar-
jeros konsultantu. Studentai konsultuojami individualiai, jei jų karjeros problemos yra 
pakankamai sudėtingos ir reikalauja individualaus kontakto tarp karjeros konsultanto ir 
studento; grupinės karjeros konsultacijos rengiamos tada, kai reikia spręsti tam tikroms 
studentų grupėms aktualias karjeros problemas. 

Karjeros konsultavimui daug dėmesio skiriama JAV, Kanados, Europos Sąjungos ša-
lių aukštosiose mokyklose (Herr et al., 2004; Guidance for life: An integrated framework 
for lifelong guidance in Ireland, National Guidance Forum Report, 2007; Sultana, Watts, 
2005). Lietuvoje ši paslauga aukštajame moksle praktiškai neteikiama (kai kuriais kar-
jeros klausimais studentai gali gauti konsultaciją karjeros centruose ar psichologinėse 
tarnybose) (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo 
modelio įdiegimo galimybių tyrimas, DSTI, 2008). Todėl būtina sukurti studentų karjeros 
konsultavimo sistemą, kuri apimtų specialų parengimą turinčius specialistus, konsulta-
vimui reikalingas metodines priemones ir asmenybės pažinimo instrumentus. 

» Reikalinga studentus konsultuoti ne tik betarpiškai, bet ir nuotoliniu būdu.

Atsižvelgiant į informacinių technologijų reikšmę, rekomenduojama suteikti stu-
dentams galimybę konsultuotis ne tik gyvai, akis į akį, bet ir internetu. Virtualus ben-
dravimas užima vis daugiau vietos žmonių tarpasmeniniuose santykiuose, vis daugiau 
paslaugų teikiama išnaudojant virtualios erdvės galimybes. Todėl internetinis konsulta-
vimas taip pat tampa pageidaujama betarpiško konsultavimo alternatyva. Internetinis 
konsultavimas, palyginti su tradiciniu, turi taip pat nemažai privalumų. Visų pirma jis 
yra lengviau prieinamas tuomet, kai to reikia. Studentai gali konsultuotis neišeidami 
iš namų, jiems patogioje vietoje, patogiu laiku. Dalis studentų lengviau atsiskleidžia 
bendraudami internetu, jiems tokia bendravimo forma yra priimtinesnė. Internetinio 
konsultavimo sąnaudos taip pat yra mažesnės, kadangi nereikia brangiai kainuojančių 
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patalpų, vienas konsultantas virtualioje erdvėje gali sėkmingai dirbti su keliais klientais 
vienu metu. Augančią internetinio konsultavimo reikšmę pabrėžia konsultavimo sritį 
tyrinėjantys užsienio mokslininkai bei šioje srityje dirbantys specialistai ( Amundson et 
al., 2004; Mallen, 2004).

» Būtina parengti karjeros konsultavimui reikalingą metodinę-techninę bazę (knygas, kar-
jeros vertinimo priemones, konsultavimui reikalingas kompiuterines programas ir kt.).

Karjeros konsultavimas – sudėtingas procesas, reikalaujantis specialių žinių bei 
įgūdžių. Lietuvos aukštosiose mokyklose ši veikla dar tik žengia pirmuosius žingsnius. 
Trūksta tinkamai parengtų karjeros konsultantų. Karjeros konsultavimu užsiimantys 
specialistai taip pat susiduria su metodinių priemonių, skirtų karjeros konsultavimui, 
stygiumi. Lietuvių kalba nėra išleistų teorinių knygų, kuriose būtu aprašomi konsulta-
vimo modeliai bei technikos. Trūksta karjeros problemos analizei, asmenybės ir karje-
ros galimybių pažinimui reikalingų praktinių priemonių. Karjeros problemų sprendimą 
palengvina įvairūs informaciniai šaltiniai, todėl konsultavimą būtų naudinga susieti su 
informacine karjeros valdymo sistema (Amundson et al., 2004). 

Kadangi karjeros konsultavimo paslauga gali būti teikiama ne tik betarpiškai, bet ir 
internetu, taip pat reikalingos ir virtualios konsultavimo procesą palengvinančios prie-
monės. Internetiniam konsultavimui vykdyti reikalingos papildomos kompiuterinės 
programos (internetinės naršyklės, elektroninių laiškų, internetinio pokalbio (chato), 
internetinių vaizdo konferencijų programos ir web kameros, taip pat konsultavimo kon-
fidencialumą užtikrinančios programos). 
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Karjeros vertinimas

» Reikalinga sukurti karjeros vertinimo sistemą, kuri apimtų tiek kartu su karjeros specia-
listu, tiek ir savarankiškai naudojamus vertinimo būdus bei priemones.

Vertinimas atlieka keletą svarbių funkcijų studentų karjeros valdymo modelyje. Visų 
pirma jis yra būtinas ugdant studentų karjeros valdymo kompetencijas. Tiek patys stu-
dentai, tiek ir ugdymo specialistai, turi gauti grįžtamąjį ryšį apie tai, kiek sėkmingai pavy-
ko studentams įgyti reikiamų kompetencijų. Asmenybės bei karjeros valdymo kompeten-
cijų vertinimo instrumentai taip pat reikalingi karjeros konsultavimo tikslams. Jie suteiktų 
karjeros konsultantams vertingos informacijos apie konsultuojamąjį ir palengvintų kon-
sultantų darbą padedant studentams spręsti jų karjeros problemas. Todėl reikia sukurti 
ir įdiegti patikimą, inovatyvią, paremtą naujausiomis informacinėmis technologijomis, 
įteisintą, patogią naudoti, veiksmingą, rentabilią, lengvai administruojamą ir vertinamie-
siems priimtiną karjeros vertinimo sistemą. 

Karjeros vertinimo sistema (vertinimo sistema) turėtų apimti savęs pažinimo, karjeros 
valdymo ir bendrųjų kompetencijų vertinimo priemones, vertinimo procedūras ir tinkamos 
kvalifikacijos vertintojus. Savęs pažinimo priemonių paskirtis – gilesnis karjerai svarbių as-
menybės komponentų (asmeninių savybių, nuostatų, interesų, sprendimo priėmimo ypa-
tumų ir kt.) pažinimas. Karjeros ir bendrųjų kompetencijų vertinimo priemonės būtų skirtos 
atitinkamų kompetencijų įsisavinimo lygiui įvertinti. 

Vertinimo sistema turėtų būti pritaikyta ir savarankiškam studentų savęs įsivertinimui. 
Geri karjeros sprendimai reikalauja patikimų žinių apie save. Šias žinias galima įgyti įvairiais 
būdais: per praktinę patirtį, savianalizę, kitų žmonių pastebėjimus, naudojant įvairias savęs 
pažinimo metodikas. Todėl studentams reikia suteikti priemones geresniam savęs pažini-
mui ir paskatinti jomis naudotis. Šias priemones patogu skelbti internete, taip palengvinant 
studentams prieigą prie jų (Amundson et al., 2004; Sampson et al., 2004).

» Reikalinga suformuoti savęs pažinimo priemonių metodinę bazę ir integruoti ją į karje-
ros valdymo kompetencijų ugdymo, karjeros informavimo bei konsultavimo veiklas. 

Karjeros valdymo kompetencijų ugdymas yra nukreiptas į gerų karjeros sprendimų priėmi-
mą, kurių pagrindas yra karjeros galimybių ir savęs pažinimas (Reardon R. C. et al., 2000). Todėl 
savęs pažinimas yra laikytinas viena iš svarbiausių gerų karjeros sprendimų priėmimo prielaidų. 
Savęs pažinimas, kaip procesas, vyksta nuolat – spontaniškai save tyrinėjant, bendraujant, per 
patirtį. Vienas iš efektyviausių savęs pažinimo būdų – savęs pažinimas, naudojantis specialiai 
sukonstruotomis metodinėmis priemonėmis. Vertinimo poreikio pagrindimas, vertinamų veiks-
nių sąrašas, jų svarba ir vertinimo būdai nuolat keičiasi, tačiau niekada nekyla didesnių abejonių 
dėl tokių matavimų naudingumo ir reikalingumo (Swanson J. L., 2005). Taigi norint teikti efekty-
vias karjeros valdymo paslaugas būtina turėti metodinę bazę, skirtą studentų savęs pažinimui. 
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Metodinės bazės instrumentai turėtų padėti studentams pažinti pačius svarbiausius savo asme-
nybės komponentus, turinčius įtakos jų karjeros sprendimams. 

Savęs pažinimo priemonės naudojamos informacijai apie save, apie savo asmenybės 
ypatumus gauti. Ši informacija naudojama priimant realius karjeros sprendimus, spren-
džiant karjeros problemas. Ją taip pat galima naudoti ugdymo tikslams. Tam, kad visais pa-
minėtais atvejais savęs pažinimo priemonėmis būtų patogu naudotis, jas reikia integruoti į 
karjeros valdymo kompetencijų ugdymo, karjeros konsultavimo bei informavimo veiklas.  

» Reikalinga, naudojantis savęs pažinimo priemonėmis, sudaryti studentams galimybę 
įsivertinti svarbiausius su karjeros sprendimais susijusius asmenybės konstruktus.

Literatūros studijos, praktinės patirties analizė įgyvendinant karjeros valdymui skirtus 
projektus ir atlikti sociologiniai tyrimai leidžia teigti, kad savęs pažinimo priemonių me-
todinė bazė turėtų sudaryti galimybę studentams įsivertinti pirmiausia šiuos asmenybės 
konstruktus (Brown, et al., 2005, Kapes, 2002; Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų karjeros 
valdymo kompetencijų ugdymo modelio įdiegimo galimybių tyrimas, DSTI, 2008): 

® interesai, gebėjimai ir vertybės. Didžiojo trejeto veiksniai – interesai, vertybės ir ge-
bėjimai − paprastai yra laikomi pagrindiniais renkantis karjerą, jie buvo pirmiausia 
pradėti matuoti standartizuotais instrumentais. Šie trys veiksniai ir toliau išlieka daž-
niausiai vertinamais karjeros konsultavimo ir karjeros valdymo kompetencijų ugdy-
mo kontekste (Brawn, 2007; Swanson, D‘Archiardi, 2005);

® penki svarbiausi asmenybės veiksniai: ekstraversija, emocinis stabilumas, atvirumas pa-
tirčiai, sutarimas, sąžiningumas. Penkis asmenybės veiksnius, atlikę nemažai tyrimų, 
išskyrė ir pasiūlė vertinti P. T. Costa ir R. McCrae. Vėliau ir daugelis kitų tyrėjų patvirti-
no, kad būtent šie veiksniai geriausia apibūdina bet kokią asmenybę ir pagal tai, kiek 
jie yra išreikšti, galima daugiau ar mažiau tiksliai numatyti ir prognozuoti žmogaus 
elgesį. Šie penki asmenybės veiksniai neabejotinai yra reikšmingi renkantis karjerą. 
Kadangi jie yra mažai kintantys ir palyginti stabilūs, būtina atsižvelgti, kiek pasirink-
ta karjeros kryptis atitiks šias svarbias asmenybės charakteristikas. Informacija apie 
pagrindinius asmenybės veiksnius gali padėti adekvačiai įvertinti savo stiprybes ir 
silpnybes bei padaryti tinkamesnį ir realistiškesnį karjeros sprendimą (Brawn, 2007; 
Swanson, D‘Archiardi, 2005);

® savęs vertinimas. Norintiems efektyviai valdyti  savo karjerą, būtina išmokti tinkamai 
vertinti pačiam save. Priešingu atveju rizikuotumėme likti priklausomais nuo įvai-
riausių atsitiktinių, dažnai vienas kitam prieštaraujančių išorinių vertinimų. Tinkamas 
savęs vertinimas įgalina priimti adekvačius sprendimus bei sąlygoja asmenybės akty-
vumą ir pastangas dedamas tam tikrose srityse, įskaitant karjerą (Matulienė, 2002);

® įsitikinimai (mintys) apie karjerą. Įsitikinimų (minčių) apie karjerą identifikavimas pa-
deda sėkmingai koreguoti ir/ar keisti karjerai trukdančius įsitikinimus (mintis) (Mith-
chel, Krumboltz, 1996; Sampson et al., 2004);
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® karjeros sprendimų priėmimo stilius. Studentai neįsisąmonindami savo karjeros spren-
dimų priėmimo stiliaus, net ir gavę visą karjeros sprendimui reikalingą informaciją, 
gali nesugebėti priimti gero karjeros sprendimo. Tai svarbus asmenybės konstruktas, 
kurio pažinimas padeda geriau valdyti karjeros sprendimų priėmimo procesą ir pri-
imti kokybiškesnius sprendimus (Sampson et al., 2004);

® suvokiamos karjeros kliūtys ir tarpasmeninė parama. Suvokiamų karjeros kliūčių ir 
tarpasmeninės paramos vertinimas suteikia galimybę studentams sąmoningai ir 
planingai įveikti karjeros kliūtis ir gebėti racionaliai pasinaudoti tarpasmeninės 
paramos šaltiniais. Svarbu akcentuoti, kad vertinant suvokiamas karjeros kliūtis ir 
tarpasmeninę paramą, akcentuojamos subjektyvus lygmuo, tai yra tai, kaip pats 
studentas suvokia savo karjeros kliūtis ir socialinės paramos šaltinius (Swanson, 
D‘Archiardi, 2005); 

® „aš efektyvumas“ karjeros srityje. Jeigu tarpasmeninė parama yra suvokiama kaip išo-
rinis mechanizmas, padedantis įveikti karjeros kliūtis, tai „aš efektyvumas“ yra vidinis 
mechanizmas, kuriuo studentas gali pasinaudoti siekdamas karjeros tikslų (Swan-
son, D‘Archiardi, 2005). Būtent todėl grįžtamasis ryšys apie „aš efektyvumą“ karjeros 
srityje studentams gali tapti viena iš būtiniausių priemonių įgalinančių pasiekti kar-
jeros tikslus.  

  
» Savęs pažinimo priemonių metodinė bazė turi būti formuojama iš įvairių instrumentų, 

kurie būtų patikimi, veiksmingi ir tinkami Lietuvos studentų populiacijai.

Tam tikra dalis instrumentų, kurie gali būti įtraukti į savęs pažinimo priemonių metodinę 
bazę turėtų būti įsigyti ir adaptuoti Lietuvos sąlygoms. Kaip rodo užsienio šalių karjeros prakti-
kos ir teorijos studijos, karjeros valdymo srityje egzistuoja bent keletas universalių asmenybės 
komponentų, kurių vertinimai nepriklauso nuo kultūros. Jų matavimui užsienio šalyse buvo 
sukurti patikimi ir veiksmingi instrumentai bei šiuos komponentus ir jų matavimą pagrin-
džiančios teorijos. Kaip tokių priemonių pavyzdį būtų galima įvardyti: 

® testus, skirtus interesų matavimui, paremtus J. Hollando profesinių interesų koncep-
cija (Holland, 1997);

® testus, skirtus asmenybės veiksnių matavimui, paremtus P. T. Costa ir R. McCrae pen-
kių asmenybės veiksnių koncepcija (Big five assessment, 2002);

® minčių apie karjerą testą (Career Thoughts Inventory (CTI), sukurtą Samson, Peteson, 
Lenz, Readon, Sounders, 1996 (cit. pagal Samson et al., 2004), ir paremtą pažintinės 
informacijos apdorojimo karjeros teorija.

Galutinį įsigyjamų instrumentų sąrašą rekomenduojama sudaryti atsižvelgiant į užsie-
nio šalių karjeros vertinimo ekspertų rekomendacijas. 

Kai kuriuos savęs pažinimo priemonių metodinės bazės instrumentus, ypač tuos, kuriais 
matuojami konstruktai yra jautrūs kultūrinėms sąlygoms, įvertinus ekonominį pagrįstumą, 
rekomenduotina sukurti patiems. 
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» Savęs pažinimo priemonių metodinė bazė turi būti kuriama kaip tarpusavyje susietų ir į 
teikiamas karjeros paslaugas integruotų  instrumentų visuma.

Atskiros savęs pažinimo priemonės matuoja skirtingus asmenybės konstruktus. Tačiau 
žmogaus asmenybė nėra fragmentiška, todėl savęs pažinimo metodinės priemonės turi 
būti susietos tarpusavyje. Darbas su savęs pažinimo priemonėmis neturėtų būti savitikslis, 
o sietis su karjeros sprendimų priėmimu, karjeros problemų sprendimu, įgyjamomis kar-
jeros valdymo kompetencijomis. Priklausomai nuo savęs pažinimo priemonių naudojimo 
tikslo, savęs pažinimo priemonių metodinė bazė turėtų padėti studentui organizuoti savęs 
pažinimo procesą: turėtų būti sukurtos instrukcijos metodinių priemonių pasirinkimui ir 
perėjimui nuo vienų metodinių priemonių prie kitų. Pavyzdžiui, naudojant savęs pažinimo 
priemones karjeros sprendimo priėmimui, jos turi būti susietos su integruojančiu karjeros 
planavimo instrumento pildymu, kuriame būtų apjungiama ir susisteminama visa studen-
to turima informacija, kuri būtų siejama su konkrečiai įvardijamais karjeros keliais, kuriuos 
studentas galėtų sąmoningai rinktis atsižvelgdamas ir į svarbius aplinkos kintamuosius. In-
tegruotos metodinės bazės, turinčios savęs pažinimo dalis, yra plačiai paplitusios ir naudo-
jamos užsienyje (Pvz.: O*Net online, SIGI Plus, Discover ir kt.) 

» Karjeros valdymo ir bendrųjų kompetencijų vertinimo sistema turėtų būti kuriama atsi-
žvelgiant į numatomus vertinimo tikslus.

Kuriant kompetencijų vertinimo sistemą, vienas iš sudėtingiausių uždavinių yra aiškiai 
apibrėžti vertinimo tikslus. Kompetencijų vertinimas gali turėti skirtingus tikslus, priklauso-
mai nuo to, ar duomenys bus renkami studentams, dėstytojams, karjeros konsultantams, 
darbdaviams. Priklausomai nuo tikslų gali skirtis ir vertinimo priemonės bei procedūros 
(Testing and assessment : an employer's guide to good practices, 1999). Kompetencijų verti-
namo tikslai gali būti tokie: 

® suteikti studentui grįžtamąjį ryšį apie įgytas kompetencijas konsultavimo, ugdymo, 
stažuočių, įsidarbinimo, karjeros sprendimų ar plano sudarymo tikslais;

® suteikti informaciją asmeniui apie jo karjeros valdymo kompetencijų lygio pasi-
keitimą po karjeros intervencijų (mokymų, ugdymo programų) ir tolimesnes jų 
ugdymo sritis;

® atrinkti tinkamiausius mokymų ir ugdymo programų dalyvius, galinčius gauti iš šių 
programų daugiausia naudos; 

® stebėti studentų progresą mokymų bei konsultavimo metu;

® įvertinti ugdymo programas ir jas tobulinti, atsižvelgiant į gautus rezultatus;

® įvertinti studentų karjeros valdymo bei bendrųjų kompetencijų lygį, įdarbinimo, rei-
tingavimo tikslais.
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Studentams skirtų tikslų galima siekti savarankiškai arba su vertinimo specialisto pa-
galba, todėl turi būti kuriamos priemonės, galinčios padėti pasiekti išsikeltus tikslus šiais 
dviem skirtingais būdais. 

» Karjeros valdymo ir bendrųjų kompetencijų vertinimo sistema turi būti kuriama atsi-
žvelgiant į vertinamų kompetencijų indikatorius, vertinamųjų skaičių, pageidaujamą 
vertinimo tikslumo lygį ir kitus svarbius faktorius.

Tikslus vertinamo elgesio apibrėžimas yra būtina kokybiškų (patikimų ir veiksmin-
gų) karjeros valdymo ir bendrųjų kompetencijų vertinimo instrumentų sukūrimo sąlyga 
(Spencer, 2001). Vertinimo priemonių kūrimas priklauso nuo to, kas jomis bus matuojama: 
žinios, gebėjimai, įgūdžiai ar nuostatos. Todėl yra svarbu apibrėžti kiekvieną karjeros val-
dymo (bendrąją) kompetenciją bei jos indikatorius, nustatyti kompetencijos įsisavinimo 
lygmenį, įvertinti kiekvieną lygmenį tam tikru balų skaičiumi. Taip pat būtina atsižvelgti į 
numatomą vertinamų studentų skaičių. Tikslus kompetencijų vertinimas reikalauja dide-
lių laiko sąnaudų. Vieną kompetenciją vertinimo centruose galima vertinti kelias dienas. 
Aukštosiose mokyklose sudėtinga būtų atlikti platų ir gilų įvertinimą, todėl reikėtų orien-
tuotis į tas priemones (laimėjimų aprašymus, situacinius testus, veiklos pavyzdžių testus ir 
pan.), kurias studentai gali naudoti savarankiškai, kurios nereikalauja daug laiko, yra len-
gvai prieinamos ir patogios naudojimui bei duomenų interpretavimui. 
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Karjeros informavimas

» Karjeros sprendimų priėmimui bei karjeros problemų sprendimui reikalinga tiksli, sava-
laikė, išsami karjeros informacija. 

Karjerai reikalingą informaciją patogiausia kaupti specialiuose internetiniuose portaluose. 
Pradiniai žingsniai kuriant tokias karjeros informacines sistemas Lietuvoje jau atlikti. Kaip pa-
vyzdį būtų galima paminėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vykdyto pro-
jekto „Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) sukūrimas ir plėtoji-
mas“ metu sukurtą informacinę sistemą AIKOS. Joje pateikiama informacija apie mokymosi 
bei įsidarbinimo galimybes. Taip pat reikėtų paminėti Švietimo mainų paramos fondo svetai-
nę „Euroguidance“ (http://www.euroguidance.lt/). Joje skelbiama įvairi karjeros informacija, 
galima naudotis internetinėmis savęs pažinimo metodikomis, planuoti karjeros žingsnius. 
Abiejų šių portalų trūkumas yra tas, kad jie nėra orientuoti į aukštųjų mokyklų studentus.

Yra ir specialiai studentams pritaikytas informacinis portalas − „Karjeros valdymo infor-
macinė sistema (KVIS)“ . Jis sukurtas vykdant Vilniaus universiteto Karjeros centro projektą 
„Profesinio ir karjeros orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugų modernizavimas 
įdiegiant vieningą karjeros projektavimo kompetencijų ugdymo modelį kolegijose ir uni-
versitetuose“. Tai karjeros informacinė sistema, kurios pagrindinis tikslas yra teikti aukštųjų 
mokyklų studentų karjeros sprendimams reikalingą informaciją. Čia taip pat pateikiama 
medžiaga studentams karjeros valdymo kompetencijų ugdymui. Sau naudingos informaci-
jos čia gali rasti ir karjeros konsultantai. Pagrindinis šio informacinio portalo privalumas yra 
jo siekis apjungti į vieną informacinę sistemą visą aukštųjų mokyklų studentams reikalingą 
karjeros informaciją. Tačiau šį portalą reikia atnaujinti, integruojant karjeros konsultavimo 
bei ugdymo karjerai paslaugas. Taip pat reikėtų įdiegti savarankiško karjeros planavimo stu-
dentams galimybę, modernizuoti karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS) sąsają su 
ALEPH katalogu ir įdiegti automatizuotą internetinių nuorodų tikrinimą.

Viena iš KVIS modernizavimo krypčių galėtų būti jo susiejimas su AIKOS informacine 
sistema. Siekiant susieti KVIS ir AIKOS, kaip mokymosi galimybių paieškos ir studentų kar-
jeros valdymo informacines sistemas, reikia įgyvendinti duomenų apsikeitimo būdus per 
nuorodas ir pažangias informacinių ir elektroninių ryšių technologijų priemones. Abiejose 
sistemose turi būti naudojama vieninga objektų identifikavimo ir klasifikavimo sistema, ati-
tinkanti švietimo ir mokslo informacinių sistemų kūrimo teisės aktų reikalavimus. Sistemų 
susiejimui taip pat reikėtų:

® realizuoti duomenų apie bedarbių skaičius pagal studijų ir mokymo programas ir 
baigtas švietimo ir mokslo institucijas ir apie laisvų darbo vietų skaičius pagal pro-
fesijas ir teritoriją, bei laisvų darbo skaičius pagal studijų ir mokymo programas, ku-
riuos gauna AIKOS iš Lietuvos darbo biržos, perdavimą KVIS;
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® realizuoti duomenų įvairiais pjūviais apie absolventų karjerą darbo rinkoje pagal 
baigtą aukštąją mokyklą, studijų sritį, studijų programa, studijų forma, studijų pako-
pą ir baigimo metus, kuriuos surenka ir sugrupuoja KVIS iš įvairių informacijos šalti-
nių, perdavimą į AIKOS;

® AIKOS internetinėje svetainėje numatyti nuorodą į KVIS sistemą ir KVIS internetinėje 
svetainėje numatyti nuorodą į AIKOS sistemą; 

® duomenų mainus tarp AIKOS ir KVIS vykdyti kompiuterinėmis ryšio priemonėmis, 
tokiu dažnumu, kad būtų užtikrinamas duomenų aktualumas, naudoti žiniatinklio 
paslaugų (angl. web services) technologiją, XML schemas, o žiniatinklio paslaugų api-
brėžimui  − WSDL (web service description language) kalbą;

® užtikrinti, kad tiesiogiai informacinę sistemą aptarnaujantis personalas gerai žinotų 
abiejų siejamų sistemų (AIKOS ir KVIS) tikslus, paskirtį, uždavinius ir funkcionavimo 
logiką, būtų dalyvavęs mokymuose apie informacinės sistemos dalį ir/arba srities, už 
kurią atsakingas, mokymuose bei įgijęs specifinių įgūdžių. 

Analogiškos užsienyje plačiai naudojamos informacinės ar karjeros valdymo sistemos 
yra O*Net online, SIGI Plus, Discover ir kt. 

» Reikalinga sukurti aukštųjų mokyklų karjeros centrų poreikius atitinkančią karjeros in-
formacinių šaltinių klasifikacijos sistemą.

Paprastai informaciniai šaltiniai yra tvarkomi remiantis viena ar keliomis klasifikavimo 
sistemomis, kurios palengvina ne tik informacinių šaltinių tvarkymą, bet, svarbiausia, – 
jų paiešką. Lietuvoje karjeros informacinių šaltinių klasifikavimui naudojamos bendros 
klasifikacijos sistemos bei subjektyvi, karjeros konsultantų poreikiais paremta karjeros 
informacinių šaltinių klasifikacijos sistema (naudojama KVIS‘e). Tačiau tokie klasifikavi-
mo būdai nėra efektyvūs tvarkant įvairių tipų karjeros informacinius šaltinius. Jie turėtų 
būti keičiami į specializuotą klasifikavimo sistemą. Todėl siekiant užtikrinti karjeros infor-
macijos išteklių efektyvią prieigą ir karjeros bibliotekos patalpose, ir karjeros valdymo 
informacinėje sistemose, taip pat suderinamumą su ALEPH informacine sistema, reikia 
adaptuoti išsamesnę šios tematikos informacijos išteklių klasifikaciją. Tobulinant karjeros 
centruose esančių leidinių ir KVIS‘o informacijos išteklių klasifikaciją, visų pirma svarbu 
papildyti ir patikslinti svarbiausių teminių sričių sąrašą ir tinkamai suformuluoti dalykų 
bei galimų jų pristatymo aspektų formuluotes. Šis darbas turėtų vykti dviem kryptim: 
tikslinant šiuo metu KVIS‘e naudojamą karjeros valdymo srities temų sąrašą ir ieškant tin-
kamų formuluočių. Taip pat reikėtų atlikti rubrikyno terminų analizę ir atrinkti tinkamus 
naudoti terminus. Tokių neradus, reikėtų formuluoti reikiamus ir teikti paraišką Lietuvos 
racionalinei bibliotekai, kad šie terminai būtų įtraukti į rubrikyną ir taptų visoje Lietuvoje 
naudojamais terminais.
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» Reikalinga atlikti karjeros valdymo informacinių sistemų efektyvumo ir atitikties varto-
tojų poreikiams įvertinimą. 

Daugelis karjeros informacinių sistemų yra sukurtos ir vystomos remiantis karjeros cen-
trų ir dizainerių įsivaizdavimu, kūrimo ir vystymo procese nedalyvaujant vartotojui. Šios 
sistemos dažniausiai nėra analizuojamos ir vertinamos norint nustatyti, kaip jos atitinka 
vartotojo įpročius, poreikius ir pageidavimus, kas ir kaip įtakoja šių sistemos naudojimą. 
Siekiant plėtoti jau sukurtas karjeros valdymo informacines sistemas ar kuriant naujas, tiks-
linga atlikti jų panaudojamumo vertinimą. Tai padėtų tiksliau nustatyti sistemų tobulinimo 
bei plėtros kryptis ir taip užtikrinti joms keliamų uždavinių įgyvendinimą. Toks vertinimas 
turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į informacinių sistemų kūrimo ir pritaikymo vartotojams 
standartus, pavyzdžiui, ISO 9241-11, taip pat standartus, susijusius su karjeros informacijos 
efektyviu pateikimu vartotojams – tokie standartai yra išvardyti Karjeros informacijos kom-
piuterinių sistemų asociacijos (angl. Association of Computer-based Systems for Career Infor-
mation – ACSCI) parengtame vadove Handbook of Standards for Computer-based Systems of 
Career Information, 2005.
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Karjeros specialistų kvalifikacijos kėlimas

» Reikalinga sukurti karjeros centruose dirbančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemą. 

Karjeros valdymo modelyje numatytų veiklų (ugdymo, informavimo, konsultavimo) 
įgyvendinimui reikalingi kvalifikuoti karjeros specialistai. Šiandien Lietuvos aukštųjų mo-
kyklų karjeros centruose dirba įvairų išsilavinimą ir darbo patirtį turintys darbuotojai, nėra 
jų veiklos aprašymo, kvalifikacijos vertinimo bei kėlimo sistemų (Lietuvos aukštųjų mokyklų 
studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo modelio įdiegimo galimybių tyrimas, DSTI, 
2008). Todėl siekiant užtikrinti teikiamų karjeros paslaugų kokybę, būtina apibrėžti karjeros 
centrų darbuotojų pareigybes, nustatyti joms kvalifikacinius reikalavimus, sukurti kvalifika-
cijos vertinimo bei kėlimo sistemas. 

» Reikalinga pavesti aukštųjų mokyklų karjeros centrų asociacijai organizuoti karjeros 
centrų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. 

Aukštųjų mokyklų karjeros centruose dirba nedaug (paprastai 3−10) karjeros spe-
cialistų, todėl kelti jų kvalifikaciją savo jėgomis atskiriems karjeros centrams yra eko-
nomiškai sudėtinga. Karjeros centrų asociacija, galėtų parengti kvalifikacinius reika-
lavimus karjeros valdymo specialistams, rekomendacijas savianalizei, etikos kodeksus 
ir kitus kokybiškam specialistų darbui reikalingus dokumentus. Ši asociacija taip pat 
turėtų organizuoti trūkstamų kompetencijų įgijimui reikalingus mokymus bei priežiūrą. 
Specialistų rengimui rekomenduojama kviestis užsienio šalių ekspertus, kadangi dau-
gelis numatomų atlikti veiklų yra naujos Lietuvoje, todėl sudėtinga būtų rasti didesnę 
patirtį turinčius vietinius ekspertus.

» Savanoriškas, sąmoningas pasirinkimas turėtų būti pagrindinė kvalifikacijos kėlimo sis-
temos vertybė

Pagrindinis studentų karjeros valdymo modelio tikslas – išmokyti studentus valdyti 
asmeninę karjerą. Sėkminga karjera neįmanoma be mokymosi visą gyvenimą. Tam, kad 
mokymasis būtų prasmingas, jis turi būti sąmoningai pasirinktas, sietis su karjeros tikslais. 
Karjeros centruose dirbantys specialistai taip pat siekia asmeninės karjeros. Mokydami stu-
dentus karjeros valdymo, jie patys turi būti geri karjeros valdymo pavyzdžiai. Todėl jie turi 
gebėti kelti sau karjeros tikslus, vertinti savo pasiekimus, turimas kompetencijas ir rinktis 
kvalifikacijos kėlimui reikalingus teorinius kursus ar praktinius seminarus. Tačiau tam, kad 
karjeros specialistai žinotų, kuria kryptimi jiems reikia tobulinti savo kompetencijas, būtina 
sukurti rekomendacijas veiklos atlikimui ir gaires kvalifikacijos tobulinimui. Taip pat reikia 
sukurti kvalifikacijos įsivertinimo sistemą, kuria remdamiesi specialistai galėtų įsivertinti 
savo stipriąsias ir tobulintinas puses. 
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Karjeros paslaugų kokybės užtikrinimas

» Reikalinga sukurti karjeros paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo sistemą, kurios tikslas būtų 
garantuoti, kad karjeros paslaugų vartotojai gautų aukščiausios kokybės karjeros paslaugas.

Išaugusi karjeros paslaugų studentams svarba verčia daug dėmesio skirti jų kokybei 
(Amundson, 2006; Plant, 2004). Kokybės sistema turėtų ne tik padėti palaikyti aukštą karjeros 
paslaugų lygį, bet ir turėtų sudaryti sąlygas teikiamų paslaugų tobulinimui. Kuriant sistemą 
būtina atsižvelgti į karjeros paslaugomis suinteresuotų grupių (paslaugų vartotojų, mokesčių 
mokėtojų, administratorių, praktikų) poreikius, interesus ir dalyvavimo kokybės užtikrinimo 
sistemoje galimybes. Turi būti nurodytos institucijos ar jų padaliniai, atsakingi už karjeros pas-
laugų kokybės kontrolę, jeigu būtų prieita prie išvados, kad vidiniai kokybės užtikrinimo me-
chanizmai yra nepakankami. Kuriamoje kokybės užtikrinimo sistemoje turi būti identifikuotos 
sritys, labiausiai susijusios su teikiamų paslaugų kokybe ir parinkti strateginiai kokybės kontro-
lės taškai. Kuriant kokybės sistemą turėtų būti išnaudojamos ir papildomų priemonių, galinčių 
padėti užtikrinti paslaugų kokybę, galimybės – etikos kodeksų, organizacijos kultūros ir kt.  

» Reikalinga numatyti kokybės standartus teikiamų karjeros paslaugų vertinimui. 

Kokybės standartai turi tiesiogiai išplaukti iš karjeros paslaugų teikimo tikslų, jie privalo 
būti pakankamai detalūs, aiškūs ir pamatuojami. Turi būti numatyta, kurie standartai yra 
privalomi, o kurių laikytis galima pasirinktinai, kai institucija, teikianti karjeros paslaugas, 
turi galimybių jų laikytis. Kokybės standartų laikymasis turėtų būti siejamas su institucijos 
akreditacija. Turi būti sukurti atskiri kokybės standartai visiems esminiams ištekliams, nau-
dojamiems karjeros paslaugų teikimui: žmogiškiesiems, materialiesiems, informacijai ir ins-
titucijai, teikiančiai karjeros paslaugas, kaip visumai.  

» Reikalinga parinkti kokybės kontrolės vertinimo metodus ir instrumentus, tinkamus 
karjeros paslaugų kokybės vertinimui bei numatyti kokybės vertinimo pasekmes. 

Kokybės kontrolės vertinimo metodai bei instrumentai turėtų būti siejami su tuo, kokių 
išteklių, naudojamų karjeros paslaugų teikimui, kokybė bus vertinama. Metodų ir instru-
mentų parinkimas taip pat turėtų būti siejamas su tuo, kada bus vertinama karjeros paslau-
gų kokybė – prieš paslaugų teikimą, teikiant paslaugas ir/ar suteikus paslaugas.   

Kiekvienu vertinimo atveju taip pat būtina numatyti koregavimo veiksmus, kurie bus at-
likti, pastebėjus nukrypimus nuo standartų. Koregavimo veiksmai gali būti siejami su karjeros 
paslaugų teikimo veiklos korekcija arba su pačių kokybės standartų keitimu, jeigu paaiškėtų, 
kad susidariusiomis sąlygomis pasiekti kai kurių kokybės standartų neįmanoma ar yra nepras-
minga jų siekti. Bet kuriuo atveju būtina atsižvelgti į tai, kad kokybės kontrolė yra dinamiškas 
procesas, kur prioritetas visų pirma turėtų būti skiriamas naujų, konstruktyvių veiklos būdų 
kūrimui, užtikrinančių veiklos lygio atitiktį standartams, o ne praeities klaidų konstatavimui. 
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Karjeros stebėsena

» Būtina sukurti aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos modelį ir įdiegti jį na-
cionaliniu lygiu.

Šiandien aukštosios mokyklos, vykdančios savo absolventų karjeros stebėseną, beveik 
neturi priėjimo prie duomenų apie absolventų padėtį darbo rinkoje. Absolventų karjeros ste-
bėsenos rezultatai ypatingai aktualūs kolegijoms, kurioms būtinas absolventų įsidarbinimo 
rodiklis atliekant išorinį jų veiklos kokybės įvertinimą (Išorinio kolegijų veiklos kokybės vertini-
mo metodika, 2008). Nesant pakankamai gerai funkcionuojančios profesinio orientavimo ir 
informavimo sistemos bendrojo lavinimo mokyklose, stojantieji į aukštąsias mokyklas geriau-
siu atveju žino, ką jie studijuos ir kokias kompetencijas įgis baigę tam tikrą studijų programą, 
tačiau neturi jokių žinių apie tą studijų programą baigusių absolventų padėtį darbo rinkoje 
(užimamas pozicijas, atlyginimus, organizacijas, kuriose dirba, ir t. t.). 

Todėl aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos modelio sukūrimas ir įgyvendini-
mas nacionaliniame lygmenyje padėtų išspręsti šias problemas:
® priėmimo į valstybės finansuojamas vietas skaičiaus nustatymą;
® studijų kokybės užtikrinimą;
® aukštųjų mokyklų reitingavimą;
® visuomenės informavimą apie absolventų karjerą darbo rinkoje po aukštosios moky-

klos baigimo;
® stojančiųjų informavimą ne tik apie studijuojamus dalykus tam tikroje studijų programo-

je; bet ir jų potencialią padėtį darbo rinkoje po atitinkamos studijų programos baigimo.

» Kuriant absolventų karjeros stebėsenos modelį į darbo grupę būtina įtraukti ne tik aukš-
tųjų mokyklų atstovus, bet ir kitas suinteresuotas šalis.

Kadangi aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos rezultatais naudosis kelios 
skirtingos suinteresuotos šalys (Švietimo ir mokslo ministerija, aukštosios mokyklos, darbda-
viai, stojantieji), todėl būtina užtikrinti suinteresuotų grupių dalyvavimą absolventų karjeros 
stebėsenos modelio kūrimo procese. 

» Būtina kaupti objektyvius ir subjektyvius duomenis, siekiant užtikrinti absolventų karje-
ros stebėsenos rezultatų kokybę.

Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Italijoje, Suomijoje 
vykdant absolventų karjeros stebėseną renkami objektyvūs ir subjektyvūs duomenys (Career 
service papers, 2004, Purcell, K., Elias, P., 2004, 2005, Cammelli, A., Cimini, C., 2007). Objektyvūs 
duomenys – tai su absolventų nuomone nesusiję, turintys formalią išraišką duomenys (tokie 
kaip atlyginimas, pareigos, organizacijos, kurioje absolventai dirba, veiklos sritis, dydis ir pan.). 
Subjektyvūs duomenys – tai tiesiogiai su absolventų asmenine nuomone susiję duomenys 
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(tokie kaip studijų laikotarpiu įgytų žinių bei kompetencijų vertinimas, studijų organizavimo 
vertinimas ir pan.). Atsižvelgiant į Skandinavijos šalių patirtį, objektyvius duomenis apie ab-
solventus galima rinkti iš įvairių valstybinių institucijų turimų registrų ar informacinių sistemų 
(Fridell, T., Palmberg, I. M., 2007), o subjektyvius duomenis galima gauti sociologinių apklausų 
metu. Renkant duomenis iš valstybinių institucijų, pagrindiniu duomenų teikėju turėtų būti 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba („Sodra“), nes daugiau kaip 95 proc. prade-
dančių karjerą Lietuvos darbo rinkoje absolventų įsidarbina samdomais darbuotojais (labai 
maža jų dalis dirba neoficialiai ar pradeda savo verslą), todėl jų užimtumas labai gerai turėtų 
atsispindėti šioje informacinėje sistemoje (Darbo ir socialinių tyrimų institutas, 2008). Taikant 
kombinuotą duomenų surinkimą, padidėja kaupiamų duomenų apie absolventų karjerą dar-
bo rinkoje patikimumas ir veiksmingumas.

» Stebint aukštųjų mokyklų absolventų karjerą, būtina atsižvelgti ir į bendras šalies bei 
užsienio socialinės-ekonominės aplinkos tendencijas.

Absolventų padėtis darbo rinkoje priklauso ne tik nuo jų darbo pasiūlos charakteristikų, t. 
y. nuo jų studijų metu įgytų žinių bei išugdytų bendrųjų kompetencijų, bet ir nuo darbo jėgos 
paklausos būklės, todėl prieš pradedant rengti rekomendacijas dėl aukštojo mokslo studijų 
proceso tobulinimo, būtina atlikti darbo rinkos socialinės-ekonominės aplinkos įvertinimą:
® ekonominių makrorodiklių lygmenyje;
® darbo rinkos rodiklių lygmenyje (Darbo ir socialinių tyrimų institutas, 2008).

Ekonominių makrorodiklių analizė parodytų bendras šalies ūkio raidos perspektyvas (BVP 
kitimo tendencijas, infliacijos lygį, importo-eksporto tendencijas, gamybos struktūrą, demo-
grafinius pokyčius, valstybės biudžeto stabilumą bei darbo užmokesčio tendencijas). Darbo 
rinkos rodiklių analizė padėtų įvertinti nedarbo profesinę struktūrą, jos dinamiką bei laisvų 
darbo vietų struktūrą pagal teritorinį ir profesinį (išsilavinimo) požymį. Ši informacija leistų 
spręsti, ar nepakankamas / menkas absolventų įsidarbinimas yra labiau sąlygojamas nepa-
kankamos pasiūlos charakteristikų ar paklausos. Atliekant socialinės-ekonominės aplinkos 
įvertinimą būtina atsižvelgti ir į pasaulio rinkų tendencijas, kadangi šalies rinka nėra uždara, 
tad jai didelę įtaką daro ir išorinių rinkų veiksniai. 

» Absolventų karjerą būtina stebėti penkerius metus po aukštosios mokyklos baigimo, o 
stebėsenos rezultatus analizuoti nacionaliniu ir instituciniu lygmenimis.

Karjera yra dinamiškas reiškinys, pasireiškiantis per ilgesnį laikotarpį nei paprastas absol-
ventų įsidarbinimas, kurį galima įvertinti praėjus pusei metų po aukštosios mokyklos baigimo. 
Todėl, atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį (Vokietijos, Švedijos ir kt.), absolventų karjerą reko-
menduojama stebėti penkerius metus po aukštosios mokyklos baigimo. Aukštųjų mokyklų 
absolventų karjeros rezultatus rekomenduojama analizuoti nacionaliniu ir instituciniu lygme-
nimis. Nacionalinis analizės lygmuo būtų naudingas siekiant užtikrinti priėmimo į valstybės 
finansuojamas vietas skaičiaus nustatymo kokybę, reitinguojant aukštąsias mokyklas bei in-
formuojant visuomenę ir stojančiuosius apie absolventų karjerą darbo rinkoje, o institucinis 
analizės lygmuo – vertinant studijų kokybę.
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