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ANOTACIJA

Šiame dokumente pateikiama tyrimo, kurį užsakė Lietuvos savivaldybių asociacija, ataskaita.
Tyrimas buvo atliktas, vykdydant ES ir LR remiamą projektą „Studentų praktikos vietos
savivaldos institucijose sistemos sukūrimas“. Konkurso tvarka tyrimą atliko KTU tyrėjų komanda,
vadovaujama prof.habil.dr. G. Merkio. Tyrimas (apklausos) buvo atliekamos 2010-2011 metų
lapkričio- sausio mėnesiais. Tyrimo tikslas – nustatyti poreikį socialinių mokslų specialistams studentams-praktikantams – vietos savivaldos institucijose. Tyrime atskleistas ne tik pats poreikis
(jo kiekybinės charakteristikos), bet ir platesnis to poreikio kontekstas, atspindintis visų
dalyvaujančių pusių lūkesčius praktikos atžvilgiu, interesus, pasitenkinimą praktiką, praktikos
atlikimo kokybę.
Buvo parengtas ir įgyvendintas įvairius modulius apimantis tyrimo dizainas, paremtas
trianguliacija – skirtingų metodų derinimu ir įvairių respondentų grupių derinimu. Buvo parengtas
elektroninis klausimynas, numatantis standartizuotus (uždaro tipo) atsakymus ir laisva forma
pateikiamus (atviro tipo) atsakymus. Klausimyną sudaro skirtingi tematiniai moduliai, kurių dalis
yra bendri visoms tyrimo plane numatytoms respondentų grupėms, o kiti yra skirti tik konkrečiai
respondentų grupei. Tokia klausimyno požymių komponavimo taktika įgalino daryti palyginimus
tarp grupių, tačiau tuo pat metu leido tyrinėti ir atskirų grupių specifiką. Elektroninis klausimynas
pasižymėjo gausia pirminių tiriamų požymių struktūra ir atskirose klausimyno versijose svyravo
nuo 79 iki 49 indikatorių. Bendras kiekybinės elektroninės apklausos respondentų skaičius siekė
934 (N=934). Parengtas klausimynas gali būti traktuojamas kaip metodika, įgalinanti tęstinius
(pvz. kasmetinius) praktikantų poreikio nustatymo ir praktikos stebėsenos tyrimus. Prireikus,
prasmingai gali būti taikomi ir atskiri klausimyno moduliai.
Elektroninį klausimyną pildė 209 (N=209) vietos savivaldos institucijų atstovai, atstovaujantys 42
savivaldybes. Apklausta 725 aukštųjų mokyklų atstovų – studentų ir dėstytojų. Greta kiekybinės
apklausos tyrimo dizainas numatė ir ciklo (N=20) giluminių kokybinių interviu atlikimą su visų
tikslinių grupių atstovais – studentais, dėstytojais, savivaldybių atstovais, įskaitant jų vadovus ir
specialistus.
Tyrimas parodė, kad vietos savivaldos institucijose egzistuoja sąlyginai stipriai išreikštas poreikis
(paklausa) turėti socialinius mokslus studijuojančius praktikantus.
Tyrimo išdavoje identifikuota geroji praktikų patirtis, įvardintos problemos ir sunkumai,
suformuluotos konkrečios išvados ir rekomendacijos kaip ir kurlink Lietuvoje galėtų būti
tobulinama studentų profesinės veiklos praktika. Gauti tyrimo duomenys, suformuluoti
apibendrinimai gali būti panaudoti ateityje rengiant profesinės veiklos praktikos tobulinimo
modelį. Tyrimo rezultatai atspindi socialinių mokslų studijų ir profesinės veiklos praktikų
kontekstą.
Sudaryti kompetencijų aprašai atskiroms socialinių praktikos veikėjų grupėms – studentams,
praktikų vadovams - priimančios organizacijos specialistams – ir aukštosios mokyklos
dėstytojams. Į kompetencijų aprašus integruotos žinios, gebėjimai, asmenybės savybės, kurios yra
esminė prielaida sėkmingai studentų praktikai atlikti. Kompetencijos traktuojamos kaip idealus
modelis, prie kurio turėtų artėti (konverguoti) pavienio individo kompetencijų profilis.
Tyrimo ataskaita apima 110 psl., rezultatai atspindėti 83 paveiksluose ir 14 lentelių.
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ĮVADAS

Šio tyrimo vienas pagrindinių tikslų - ištirti studentų praktikantų - būsimų s p e c i a l i s t ų p o r e i k į šalies vietos s a v i v a l d o s i n s t i t u c i j o s e . Svarbu užsibrėžti, kokia prasmė
šiame kontekste suteikiama sąvokai „savivaldos institucijos“. Pirmiausiai, čia turima galvoje
vietos savivaldybių administracijos ir jų tipiniai struktūriniai padaliniai, pvz., švietimo, kultūros,
transporto, urbanistikos skyriai etc. Savivaldybės padaliniu laikytinos ir seniūnijos, kurių
savivaldybėje paprastai būna nuo kelių iki keliolikos.
Platesnį aptariamos sąvokos turinio koncentrą sudaro organizacijos, kurių steigėjas yra
savivaldybė: švietimo įstaigos (mokyklos, darželiai), kultūros įstaigos (bibliotekos, muziejai,
kultūros centrai), socialinių paslaugų įstaigos (vaiko ir jaunimo dienos centrai etc.). Galima
pagrįstai diskutuoti, ar į aptariamos sąvokos turiniui turėtų būti priskiriamos, tarkime,
komunalinės įmonės, kurių steigėjas ar dalininkas yra savivaldybė, taip pat įvairios viešosios
įstaigos, kurių steigėjas ir/arba dalininkas yra savivaldybė. Šis platesnis požiūris rodo apie kokį
platų ir daugialypį sektorių gali būti kalbama, kai vartojama sąvoka „savivaldos institucijos“.
Savivalda apskritai yra didžiulis Lietuvos darbo rinkos ruožas. Be kita ko, pastarajam būdinga tai,
kad jame egzistuoja padidintas poreikis specialistų būtent su aukštuoju išsilavinimu. Pardavėja,
draudimo agentas, vairuotojas, darbininkas dažniausiai būna be aukštojo išsilavinimo.
Savivaldybėje net eilinio specialisto vietą vargiai užimsi, neturėdamas tinkamo išsilavinimo1.
Pastaroji aplinkybė rodo, kaip prasmingas yra vietos savivaldos, kaip masinio viešojo
administravimo sektoriaus bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis, ypač jei kalbame apie
tinkamą šiuolaikinio specialisto parengimą, įsidarbinimą, sėkmingą profesinę adaptaciją ir karjerą.
Šalies savivaldybėse egzistuoja poreikis šiuolaikiškai parengtiems specialistams, išmanantiems
skaitmenines technologijas, gebantiems ieškoti informacijos įvairiose duomenų bazėse ir dirbti su
jomis, mokančių užsienio kalbas, turinčių multikultūrinės patirties2, turinčių projektų rengimo ir
dalyvavimo juose patirties, mokančių dirbti laikinose darbinėse komandose, mokančių dirbti su
bendruomene, aktyviai kurti socialinį tinklą, prisiimti socialinio moderatoriaus funkcijas ir kt.
Savivaldos sektoriaus daugialypiškumas ir funkcinė įvairovė lemia tai, kad jos institucijose ir
padaliniuose laukiami pačių įvairiausių specialybių absolventai – ekologai, žemėtvarkininkai,
architektai, inžinieriai, informatikai, humanitarai, menininkai ir kultūros paveldo specialistai,
medikai etc. Visgi šio tyrimo kontekstas yra apribotas būtent socialinių mokslų studentų
įsitraukimu į profesinę praktiką vietos savivaldos institucijose. Reikia pažymėti, kad būtent
socialinių mokslų absolventų poreikis savivaldos institucijose yra išreikštas visų stipriausiai.
Tikslinga priminti, jog pagal mokslų klasifikatorių socialiniams mokslams yra priskiriamos šios
akademinės disciplinos:
•

Ekonomika;

•

Vadyba;

1

Vadinamojo technikumo arba dabartinės kolegijos diplomo turėjimas paprastai yra minimalus edukacinis standartas. Šiandien net seniūno pareigų
neužimsi, neturėdamas aukštojo mokslo diplomo.
2

Antai šio atrankinio tyrimo studentų populiacijoje duomenys rodo, kad bemaž 10 proc. studentų šiandien jau turi darbo užsienyje patirties, kuomet
įsidarbinimas truko ne mažiau nei trys mėnesiai. Tai prielaida pažinti kitą kultūrą, kalbą. Galbūt su išmitimis, kurios tik patvirtina taisyklę, galima
garantuoti, kad tipinis šiandieninis penkiasdešimtmetis, solidus kokio nors savivaldybės padalinio vadovas, tokios darbinės ir multikultūrinės
patirties deja neturi.
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•

Viešasis administravimas;

•

Teisė;

•

Politikos mokslai;

•

Edukologija, mokytojų rengimas;

•

Socialinis darbas, socialinė pedagogika;

•

Psichologija;

•

Sociologija.

Nors formaliai į socialinių mokslų klasifikatorių ir nepatenka, tačiau prie socialinių mokslų labai
arti prisišlieja slauga, visuomenės sveikata, komunikacijos mokslas etc.
Socialinių mokslų specialistų poreikio dominavimas savivaldybėse yra natūralus dalykas. Pirma,
tai išplaukia iš tipinių savivaldos funkcijų, kurios būdingos demokratinėms valstybėms ir kurios
įtvirtintos „LR Vietos savivaldos įstatyme (2004)3“. Kultūra, socialinės paslaugos (plačiąja
prasme), o ypač švietimas yra masiniai sektoriai, kuriuose dirba didžiulė armija specialistų, be to,
minėtiems sektoriams tenka didžioji vietos savivaldos biudžeto dalis. Savivaldybė teikia viešąsias
paslaugas, administruoja savo teritoriją, ūkį, išteklius, planuoja teritorijos raidą etc. Nenuostabu,
kad savivaldybėms reikia ekonomistų, vadybininkų, teisininkų, viešojo administravimo
specialistų. Beje, pastarųjų dviejų paminėtų specializacijų darbuotojų savivaldybėms reikia visų
daugiausiai.
Antra, minėtuose masiniuose savivaldos sektoriuose vyksta natūralus skirtingų darbuotojų kartų
(generacijų) kaitos procesas. Deja, jis ne visuomet vyksta pakankamai sklandžiai. Apie kokias
nors tarpgeneracines įtampas ar konfliktus čia kalbėti netenka. Tiesiog, Lietuvos visuomenė yra
senstanti visuomenė. Taip yra kaimyninėse valstybėse, iš dalies taip yra ir senosiose Europos
valstybėse.
Kai kuriuose masiniuose sektoriuose, pavyzdžiui, švietime, yra akivaizdi žmogiškųjų išteklių
senėjimo tendencija4. Natūrali darbuotojų kartų kaita įstaigose ir organizacijose, jaunų specialistų,
gavusių šiuolaikinį aukštąjį išsilavinimą5, atėjimas į darbo organizacijas, savivaldybių padalinius
yra sulėtėjęs. Dėl mažų pensijų darbo vietos liguistai priversti laikytis netgi pensinio amžiaus
specialistai.
Paminėtinas ir kitas momentas. Ryškūs gyvenimo kokybės skirtumai didmiesčiuose, ypač
sostinėje ir periferijoje, atgraso jaunų specialistų, baigusių studijas didmiesčiuose, sugrįžimą į
savo gimtinę tęsti profesinės karjeros. BVP skirtumas, tenkantis vienam gyventojui sostinėje ir
periferijoje kartais siekia net keliolika (!) kartų. Aukštųjų mokyklų absolventai taip ir negrįžta,
apskritai nevyksta į regionus, lieka gyventi didmiestyje, nemažai dirba ne pagal specialybę,
3

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=240620
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Merkys G. Balčiūnas S., (2008). Mokytojų poreikio prognozės iki 2020 m. Užsakovas – Pedagogų profesinės raidos centras (PPRC).
Merkys G. Balčiūnas S. (2006) Mokytojų poreikio prognozė iki 2015 m. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose bei ikimokyklinio ugdymo
įstaigose. Užsakovas - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Gediminas, Merkys; Sigitas, Balčiūnas. et.al. Mokytojų poreikio kaita ir karjeros ypatumai optimizuojant mokyklų tinklą : taikomojo mokslo
leidinys . Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2006. 96 p. ISBN 9986-38-647-0.
5
Išsilavinimo modernumas yra esminė aplinkybė ne tik technologijose, bet ir socialiuose moksluose. Per 20 metų. nepriklausomybės laikotarpį
socialiniai mokslai išsivadavo iš sovietinės ideologijos įtakos, atsinaujino, atsirado naujos, sovietijoje anksčiau nebuvusios akademinės disciplinos,
universitetai ir mokslininkai išplėtojo tarptautinius ryšius, dauguma socialinių mokslų studijų programų Studijų kokybės vertinimo centro iniciatyva
sėkmingai praėjo tarptautinį vertinimą ir buvo akredituotos. Plačiau apie socialinių mokslų raidą, pasiekimus ir problemas žr.: Lietuvos
humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos. Giedrius Viliūnas (sudarytojas). Vilnius, LII leidykla, 2004. ISBN 9986-780-62-4
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emigruoja. Šaliai reikalinga speciali programa, kuri skatintų aukštųjų mokyklų absolventus grįžti į
gimtinę arba vykti dirbti į regionus.
Galiausiai, padidintas darbo rinkos poreikis būtent socialinių mokslų akademinių studijų
absolventams išplaukia iš modernios postindustrinės, skaitmeninės visuomenės, kuri be kitų
epitetų6 dar vadinama „paslaugų visuomene“ sanklodos ir vidinių poreikių. Modernioje
visuomenėje nuolat mažėja žmonių, užimtų gamybos sektoriuje, nuošimtis. Ypač drastiškai
sumažėja žmonių, užimtų žemės ūkyje, nuošimtis, kuris tesiekia 3-5 proc. populiacijos. Taip yra
dėl technologinės pažangos, gamybos procesų automatizavimo, darbo našumo didėjimo ir kt.
Modernioje visuomenėje greta prekybos, kuri turi labai gilias ištakas, masiškai ir sprogstamuoju
būdu išsiplėtoja naujos paslaugų rūšys, kurių ankstesnėse epochose tebūta tik užuomazgų –
draudimas, kreditavimas, turizmas, teisinės paslaugos etc. Visos šios sritys sukuria didžiulę darbo
rinką pirmiausia socialinių mokslų specialistams. Modernioje visuomenėje kaip savitas masinis
viešųjų paslaugų sektorius susiformuoja ne tik savivalda, bet ir nevyriausybinių organizacijų
sektorius, kuriame socialinių mokslų absolventai taip pat yra laukiami.
Kai kurie aukštojo mokslo politikos lobistai šiandien viešoje erdvėje skleidžia mintį, jog Lietuvoje
studijuojamų specialybių struktūra yra iškreipta ir ydinga. Piktinamasi, kad dauguma abiturientų
(60-70 proc.) eina studijuoti ne technologijų ir gamtos mokslų, o socialinių mokslų: teisės,
vadybos, ekonomikos, viešojo administravimo, psichologijos, socialinio darbo etc. Pasigirsta
raginimų administracinėmis priemonėmis (planavimu, finansiniais svertais) atstatyti „teisingą“
padėtį. Ta kryptimi kai kas jau daroma realiai. Žinoma, visi norime, kad Lietuva būtų gaminanti ir
eksportuojanti aukštų technologijų valstybė, o ne tik perkanti ir perparduodanti tranzito valstybė.
Studijų specialybių struktūra iš tiesų turi būti subalansuota. Visgi reikia pripažinti, kad Lietuvoje
socialinius ir humanitarinius mokslus studijuojančiųjų asmenų nuošimtis yra artimas Europos ir
pasaulio tendencijoms, maža to, jis išplaukia iš modernios visuomenės poreikių, o ne iš kokių nors
nacionalinės švietimo ir mokslo politikos tariamų paklydimų, kuriuos reikėtų atitaisyti.
Šalies įstojimas į ES, su tuo susiję demokratizacijos procesai, taip pat subsidiarumo principo7
įtvirtinimas sustiprino savivaldybių statusą ir įtaką. Savivaldybių vaidmuo užtikrinant gyvenimo
kokybę, atitinkamos vietovės darnią plėtrą darosi vis labiau apčiuopiamas. Turime paradoksą –
savivaldybių vaidmuo ir galimybės užaugo, tačiau nuoseklesnių mokslinių tyrimų apie
savivaldybių sektorių trūksta.
Žinoma, savivaldybės pačios užsako labai daug tyrimų8 apie įvairius savo veiklos aspektus:
švietimą, jaunimo ir pagyvenusiųjų problemas, visuomeninį transportą, sveikatos paslaugas,
korupciją etc. Ir tai yra laba gera tendencija, nes gausybė taikomųjų socialinių ir viešosios
nuomonės tyrimų, taip pat lokalių, orientuotų į nedidelę vietovę ar bendruomenę, yra modernios ir
demokratiškos šalies požymis. Didžiulė aibė lokalių taikomųjų tyrimų šiuo metu atliekama
įsisavinant ES paramą ir įgyvendinant konkrečius projektus. Deja, tyrimų gausybė ne visada
perauga į kokybę. Tyrimus apie savivaldybes ir tyrimus savivaldybėse atlieka nemažai šalies
magistrantų, bet dėl tų tyrimų kokybės ir pritaikomumo taip pat būtų galima diskutuoti. Abejotina
tokių tyrimų imties, naudojamų tyrimų instrumentų, duomenų statistinio apdorojimo kokybė,
interpretacijų bei išvadų gylys ir moksliškumas. Didžiosios viešosios nuomonės tyrimų bendrovės,
reziduojančios sostinėje, dažniausiai daro tyrimus visos šalies mastu, jų išvados pavienių
savivaldybių, juolab seniūnijų atžvilgiu nėra specifikuotos. Universitetinis mokslas, galintis
6

Vartotojų visuomenė, Žinių ekonomikos visuomenė, besimokanti visuomenė etc.
Visos funkcijos, kurias vietos valdžia ir bendruomenės gali atlikti gerai nei centrinė valdžia, turi būti atiduotos regioninei valdžiai, savivaldai.
Svarbius sprendimus turi priimti kuo arčiau žmonių esanti valdžios institucija.
8
Taip pat ir šios studijos autoriams pastaraisiais metais teko atlikti ne vieną savivaldybių užsakytą tyrimą (plačiau žr.
http://www.ktu.lt/sociologija/index.php?url=gediminas_merkys.htm&lan= )
7
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garantuoti aukščiausią atliekamų tyrimų kokybę, mūsų nuomone, savivaldybėmis domisi per
mažai.
Nepakankamai šalyje ištyrinėti ir tie klausimai, kurie tiesiogiai susiję su šio projekto kontekstu.
Čia turima galvoje savivaldybių žmogiškųjų išteklių plėtra, savivaldybių specialistų darbo rinka,
rengimas, tęstinis kvalifikavimas ir karjera, savivaldybių ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas
plėtojant savivaldos žmogiškuosius išteklius. Verta dėmesio aplinkybė yra ta, kad analogiški
užsienyje atlikti tyrimai, be abejo yra įdomūs, svarbūs, tačiau jų duomenys, modeliai ir
rekomendacijos anaiptol ne visada gali būti be apribojimų perkeltos į kitą kultūrą. Skirtingose
šalyse yra skirtingas teisynas, skirtingos tradicijos.
Iš Lietuvoje atliktų tyrimų apie savivaldos institucijų žmoniškųjų išteklių plėtrą galima paminėti
keletą vertų dėmesio konkrečių studijų. 2008 metais Valstybės tarnybos departamento prie LR
VRM užsakymu buvo atliktas nemažos apimties valstybės tarnautojų mokymo poreikių tyrimas9.
Didelę šio tyrimo imties10 dalį sudarė savivaldybių atstovai. Minėto tyrimo duomenys tam tikru
aspektu yra įdomūs dabartinio skaitytojui pristatomo tyrimo tikslų požiūriu. Be kita ko
respondentų, kurių dauguma buvo 12-20 kategorijų valstybės tarnautojai, buvo prašoma laisva
forma parašyti, ko jie nori mokytis, kokio turinio mokymų pageidauja? Atmetus kompiuterinį
raštingumą ir užsienio kalbas, kurių aukštas reitingas dabarties sąlygomis yra trivialus, toliau
aukščiausią reitingą mokymosi dalykų ir temų sąraše užėmė būtent socialinių mokslų dalykai.
Valstybės tarnautojams, nepriklausomai nuo jų pareigybės statuso ir turinio, labiausiai trūksta šių
dalykų bei temų žinių:

1. Teisės žinios (ypač kuruojamo sektoriaus, pvz., švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos,
transporto etc. teisynas)
2. Vadybos žinios (ypač strateginio planavimo, finansų, žmoniškųjų išteklių vadybos)
3. Socialinė ekonomika (ypač atskirų sektorių)
4. Psichologija (bendravimas, ypač su klientais ir interesantais, derybos, konfliktų
sprendimas, streso įveikimas)
5. Viešieji ryšiai ir komunikacija (efektyvus viešas išstojimas, išstojimas per žiniasklaidą,
bendravimas su žiniasklaida)
6. Valstybinė kalba, kalbos kultūra (raštvedybos aspektas)
7. Archyvavimas

Kaip matyti, tik 6-7 punktai yra arčiau humanitarinių mokslų, nors archyvavimas čia turimas
galvoje ne istorine, o biurokratine prasme, vadinasi, kompetencijos turinio požiūriu čia daugiau
teisės nei istorijos. Visi kiti dalykai, susitelkę valstybės tarnautojų mokymosi interesų reitingo
9

Merkys G., Segalovičius A., Mikutavičienė I (2008). Valstybės tarnautojų mokymo poreikių tyrimas, 2008.
Užsakovas – Valstybės tarnybos departamentas. Atitinkamo tipo tyrimus įpareigoja atlikti įstatymas. Žr. analogiškus
tyrimus atliktus ir kitais metais, kurie skelbiami VTD tinklaraštyje.
10
Elektroniniu klausimynu greta visų 60 savivaldybių atstovų buvo apklausti ir visų šalies ministerijų bei visų 10
apskričių viršininkų administracijų specialistai.
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viršūnėje, yra priskirtini socialiniams mokslams. Yra akivaizdu, kad būtent socialinių mokslų
diplomas yra tas edukacinis sertifikatas ir ta kompetencija, kurie iš tiesų labai reikalingi
šiuolaikinei valstybės tarnybai ir savivaldos institucijoms.
Toliau paminėtina J. Šiugždinienės disertacija, apginta 2008 m. vadybos ir administravimo srityje:
„Žmogiškųjų šteklių vystymo sistema viešojo valdymo reformos kontekste“.
Išdėstyti argumentai rodo, kad klausimai apie savivaldos sektoriaus žmogiškųjų išteklių plėtrą,
darbo rinką, darbuotojų karjerą yra menkai ištyrinėti. Skaitytojui pristatomas tyrimas yra žingsnis,
mažinant mokslo žinių deficitą įvardintoje srityje.
Kaip minėta, svarbiausias šio tyrimo reikšminis žodis yra specialistų (praktikantų) p o r e i k i s
savivaldos institucijose. Į minėtą poreikio fenomeną galima pažvelgti siaurai ir plačiau. Poreikis
turi savo vidinę struktūrą ir išorinę struktūrą. Remiantis šiomis „išorinės struktūros“ ir „vidinės
struktūros“ sąvokomis buvo sudarytas tyrimo darbinis teorinis-hipotetinis modelis.
Siaurąją prasme tas poreikis gali būti apibūdintas, nurodant konkretų vietų skaičių bei konkrečias
lokalizacijas, kuriose laukiami atitinkamos specializacijos socialinių mokslų praktikantai.
Atrankinio tyrimo atveju iškalbingas rodiklis yra atskirų specialybių reitingai, parodantys, kurių
socialinių mokslų specializacijų praktikantai visų labiausiai savivaldos institucijose yra paklausūs.
Čia galima kalbėti apie preferencijas (pirmenybės teikimą) tam tikroms specialybėms.

1 pav. Tyrimo darbinis teorinis-hipotetinis modelis
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Nagrinėjamas poreikis (jo stipri arba silpna raiška) yra paveikiamas daugelio išorinių veiksnių,
kitaip tariant, poreikis turi savo išorinę struktūrą. Pavyzdys: turbūt kiekvienas sveikas ir veiksnus
žmogus nori keliauti, vadinasi, neabejotinai egzistuoja atitinkamas poreikis. Visgi poreikio
keliauti raiška ir poreikio patenkinimas priklauso nuo labai daugelio kontekstinių veiksnių: kada
keliauti, su kuo, kur keliauti, kaip, kokiu transportu, koks kelionės tempas ir maršrutas, kokias
finansiniais ištekliais disponuojama ir pan.? Šių kontekstinių dalykų neišsiaiškinus, pats poreikis
tampa tuščia sąvoka ir pakimba ore. Lygiai taip pat privalu išsiaiškinti poreikio praktikantams
kontekstinius dalykus:
•

Apie kokią praktiką kalbama,?

•

Kokia praktikos trukmė, laikas, kokie jos tikslai?

•

Kokias konkrečias praktikos užduotis turėtų gauti praktikantai, ką jie turėtų konkrečiai
daryti?

•

Koks praktikantų ir jų vadovų statusas, teisės ir pareigos?

•

kaip suderinami priimančios organizacijos, studento-praktikanto ir aukštosios mokyklos
interesai bei lūkesčiai?

Vadinasi, į tyrimo požymių struktūra privalu integruoti ir kontekstinius klausimus. Praktiškai tai ir
buvo padaryta (žr. skyrelį apie tyrimo dizainą). Reikalo esmė ne ta, kad gausus respondentų ratas
– savivaldos institucijų atstovai, praktikantai, dėstytojai ims ir pasakys apklausų metu tikrąją ir
neginčijamą tiesą. Visos minėtos grupės yra socialiniai veikėjai ir socialinės realybės
konstruotojai. Jie visi turi savo interesus, lūkesčius, motyvus, patirtį, nuomones ir stereotipus,
valią etc. Šių dalykų išsiaiškinimas yra svarbus, jei norime giliau suprasti savivaldos institucijų ir
aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, jei norime sklandžiai organizuoti profesinės veiklos
praktiką, kad ji būtų prasminga, naudinga visoms dalyvaujančioms pusėms- studentui, priimančiai
organizacijai, aukštajai mokyklai.
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1. SPECIALISTŲ
(PRAKTIKANTŲ)
INSTITUCIJOSE TYRIMO DIZAINAS

POREIKIO

VIETOS

SAVIVALDOS

1.1. Bendroji tyrimo dizaino schema

Šio sociologinio tyrimo tikslas – nustatyti specialistų (praktikantų) poreikį vietos savivaldos
institucijose. Tikslui pasiekti buvo pasirinkta trianguliacinė tyrimo strategija, t.y. informacija
buvo renkama naudojant skirtingus informacijos šaltinius bei derinant kiekybinius ir kokybinius
tyrimo metodus. Ypatingas tyrimo bruožas tas, jog kompleksinė apklausa buvo atliekama taikant
daugiamodulinį elektroninį klausimyną.
Tyrimas apėmė tris skirtingas respondentų kategorijas. Tai yra:
1. Savivaldos institucijų vadovai, savivaldybės administracijos padalinių vadovai ir
specialistai (N=219), kurie: a) atstovauja organizacijas bei padalinius, potencialiai galinčius
priimti praktikantus; b) gali potencialiai būti praktikon atvykusių studentų „supervizoriais“.
Savaime suprantama, kad minėtos asmenų kategorijos, ypač organizacijų ir padalinių vadovai,
kartu yra ir potencialūs būsimų aukštojo mokslo absolventų (diplomantų) darbdaviai.
2. Aukštųjų mokyklų dėstytojai, kuruojantys katedrose praktikas ir praktikantų vadovai
(N=83). Dėstytojai tikslingai atrinkti atstovaujantys tiek unviersitetinį, tiek ir neuniversitetinį
sektorius.
3. Studentai, studijuojantys šalies universitetuose ir kolegijose socialinius mokslus (N=652).
Ši tikslinė respondentų kategorija iš karto skyla į keturias dalinius poaibius „populiacijas“. Taip
yra todėl, kad studentai praktikavimosi patirties požiūriu skyla bent į du pogrupius. Tai yra
studentai atlikę praktiką ir studentai, kurie praktikoje dar nėra buvę. Žinoma, tyrimui gal būt
svarbesnė yra studentų jau buvusių praktikoje populiacija. Vis dėlto, norint tinkamai organizuoti
praktiką, sukurti brandų praktikos tobulinimo modelį, labai svarbu žinoti ir lūkesčius, kuriuos
studentai – būsimi praktikantai – sieja su profesinės veiklos praktika. Kitas esminis aspektas yra
tas, kad esamas aukštojo mokslo teisynas kolegijų ir universitetų studentams numato skirtingą
praktikos trukmę ir eigą. Socialinių mokslų studentai universitetuose (išskyrus pedagogus), turi
per visą studijų laikotarpį tik vieną baigiamąją profesinės veiklos praktiką, kuri trunka 6 savaites ir
yra organizuojama IV kurse prasidėjus pavasario sesijai (vasario-kovo mėn). Tačiau kolegijų
studentai turi anaiptol ne vieną, o kelias (3-5) profesinės veiklos praktikas. Vadinasi studentų
populiacija skyla, kaip minėta, į keturis imties poaibius:
I. Kolegijų studentai, atlikę praktiką;
II. Kolegijų studentai, praktikos dar neatlikę praktikos;
III. Universitetų studentai, atlikę praktiką;
IV. Universitetų studentai, atlikę praktiką.
Apklausiant minėtas respondentų grupes, buvo naudojamos įvairios apklausos technikos:
giluminis interviu, elektroninė strukrūtizuota apklausa taikant daugiamodulinį klausimyną (žr.
1.1 pav.). Siekiant didesnio išsakomų vertinimų patikimumo, visos apklausos buvo atliekamos
garantuojant tiriamųjų anonimiškumą ir apskritai tyrimo konfidencialumą. Dėl šios priežasties
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ataskaitoje niekur nenurodomi nei konkretus asmuo, nei konkreti įstaiga - savivaldybė, seniūnija,
aukštoji mokykla etc.

1.1 pav. Bendroji tyrimo dizaino schema

Apklausos duomenys apdoroti kiekybiniais metodais, taikant, procentinių ir santykinių dažnių
metodą, chi kvadrato ir Mann-Whitney kriterijų. Kokybinės prigimties duomenys (interviu
duomenys, laisvi atsakymai raštu) apdoroti taikant turinio analizės metodą.

1.2 Tyrimo instrumentų struktūra ir bendroji charakteristika

Daugiamodulinio elektroninio klausimyno struktūra
Tematiniu požiūriu, be tradicinio sociodemografinių klausimų bloko, klausimynas susiskirsto į
keturis stambius diagnostinius blokus (žr. lentelę):
1. Požiūris praktiką, jos naudingumą, motyvacija;
2. Praktikos planavimas ir organizavimas;
3. Praktinio mokymo/mokymosi procesas;
4. Praktikų patirties refleksija, tobulinimo galimybės.

Taigi, apie „daugiamodulinį“ klausimyną galima kalbėti ta prasme, kad sukurtas elektroninės
apklausos instrumentas leidžia tarpusavyje sujungti (agreguoti): a) skirtingas tikslines apklausos
respondentų grupes ir b) skirtingus tematinius apklausos modulius. Tai reiškia, kad dalis tematinių
klausimų blokų yra bendri (identiški) visoms apklausoje dalyvaujančioms tikslinėms grupėms.
Vadinasi, minėtų skirtingų respondentų grupių nuomonės galės būti tarpusavyje palygintos
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statistiškai. Savo ruožtu, kiekviena respondentų grupė (imties poaibis), turi klausimus, kurie
būdingi tik tai konkrečiau grupei. Tokiu būdu išvengiama apklausos pagalba tiriamų požymių
unifikacijos, atspindima kiekvienos tiriamos tikslinės grupės specifika. Detaliau tai atspindėta
1.2.1 lentelėje.
Pažymėtina, kad visų klausimynų požymių struktūra yra sąlyginai turtinga (detali tyrimo
dimensijų ir pirminių požymių struktūra pristatyta 1.2.2 lentelėje). Iš viso, tiriamas reiškinys
(įskaitant ir sociodemografinius kintamuosius) buvo matuojamas pagal 207 pirminius požymius:
anketa savivaldos institucijų vadovams ir specialistams turi 72 pirminius požymius (indikatorius),
anketa studentams – 64 pirminius požymius ir kiek trumpesnė anketa dėstytojams - praktikų
vadovams - 49 pirminiai indikatoriai. Tai yra dėsninga ir pateisinama, kadangi praktikos procese
centrinė figūra yra būtent studentas-praktikantas, o ne dėstytojas. Dar reikia atsižvelgti į tai, kad
vienas esminių projekto tikslų bvo įvertinti studentų-praktikantų faktinį poreikį savivaldybėse.
Vadinasi, svarbia apklausos „figūra“ tampa priimanti organizacija, taip pat jos padalinių vadovai
ir specialistai.
Pažymėtina, kad dalis klausimų visose anketose sudaryti taip, kad numato galimybę
respondentams atsakyti laisva forma raštu. Tokioje prieigoje slypi didelis privalumas. Jei koks
nors svarbus aspektas buvo standartizuotoje klausimyno versijoje neatspindėtas, tai atsiranda
galimybė
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TIKSLINĖ
POPULIACIJA

IMTIE
S
DYDIS

209

Struktūrizuota apklausa raštu
Statistinė duomenų analizė
Turinio analizė

10

Giluminis interviu
Turinio analizė

361

Struktūrizuota apklausa raštu
Statistinė duomenų analizė
Turinio analizė

ATLIKĘ / NEATLIKĘ
PRAKTIKOS STUDENTAI

VIETOS
SAVIVALDOS
INSTITUCIJŲ
VADOVAI IR
SPECIALISTAI

UNIVERSITE
TŲ
STUDENTAI

3

Giluminis interviu
Turinio analizė

286

Struktūrizuota apklausa raštu
Statistinė duomenų analizė
Turinio analizė

2

Giluminis interviu
Turinio analizė

KOLEGIJŲ
STUDENTAI

AUKŠTOSIOS
MOKYKLOS
DĖSTYTOJAIPRAKTIKŲ
VADOVAI

BENDRAS IMTIES

TYRIMO METODAS

78

Struktūrizuota apklausa raštu
Statistinė duomenų analizė
Turinio analizė

5

Giluminis interviu
Turinio analizė

954

TYRIMO DIMENSIJOS / KLAUSIMYNO MODULIAI

BENDRAS
PIRMINIŲ
POŽYMIŲ
SKAIČIUS

sociodemografiniai kintamieji
praktikantų poreikis
praktikantų gebėjimai, motyvacija, pasirengimas praktikai
praktikos naudos suvokimas
praktikų modeliai
studentui pavedamų darbų sudėtingumas, įvairovė ir pobūdis
studentų veiklos savarankiškumo ir kontrolės santykis praktikoje
atsakomybės pasiskirstymas rengiant praktikos užduotis
praktikos užduočių pobūdis, kokybė, kolegialus rengimas
praktikos vietos paieška
praktikos sąlygos organizacijoje
parama studentui, didaktiniai praktinio mokymo aspektai
praktikos eigos koordinavimas
praktikų aptarimas, vertinimas, grįžtamasis ryšys
praktikų patirties refleksija, tobulinimo galimybės

7
4
11
7
3
5
3
3
1
8
6
5
3
8
5

Demografiniai kintamieji
Praktikantų gebėjimai, motyvacija, pasirengimas praktikai
Praktikos naudos suvokimas
Praktikų modeliai
Praktikos užduočių pobūdis, kokybė, kolegialus rengimas
Studentų išleidimas į praktiką

12
4
2
3
11
9

Praktikos vietos paieška
Praktikos sąlygos organizacijoje
Parama studentui, didaktiniai praktinio mokymo aspektai
Praktikos eigos koordinavimas
Praktikų aptarimas, vertinimas, grįžtamasis ryšys
Praktikų patirties refleksija, tobulinimo galimybės

8
4
6
1
13
3

Demografiniai kintamieji
Praktikų modeliai
Studentui pavedamų darbų sudėtingumas, įvairovė ir pobūdis
Studentų veiklos savarankiškumo ir kontrolės santykis praktikoje
Atsakomybės pasiskirstymas rengiant praktikos užduotis
Praktikos užduočių pobūdis, kokybė, kolegialus rengimas
Studentų išleidimas į praktiką
Praktikos vietos paieška
Praktikos eigos koordinavimas
Praktikų patirties refleksija, tobulinimo galimybės

6
3
5
3
3
9
9
6
1

BENDRAS TIRIAMŲ POŽYMIŲ SKAČIIUS

1.2.1 lentelė.
Suvestinė,
atspindinti
apklausos tyrimo
užmojus pagal: 1)
tiriamųjų
kategorijas ir
skaičių; 2)
naudotus tyrimo
metodus; 3)
nagrinėtas
dimensijas ir
pirminių tirtų
požymių skaičių.

4

207
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TŪRIS

15

1.2.2 lentelė.
Detalizuota daugiamodulinio klausimyno struktūra

DĖSTYTOJAI

POŽYMIŲ
SK.

STUDENTAI

POŽYMIŲ
SK.

PRAKTIKOS ORGANIZACIJŲ
VADOVAI, DARBUOTOJAI

POŽYMIŲ
SK.

PRAKTINIO MOKYMO
DIMENSIJA

I.DEMOGRAFINIAI KINTAMIEJI

Demografiniai kintamieji

Lytis, amžius, organizacijos ir padalinio
pavadinimas, pareigos, atsakomybės lygmuo,
pareigybės kategorija

7

Lytis, amžius, aukštoji mokykla, studijų
semestras, atlikęs/neatlikęs praktikos,
darbinės veiklos patirtis ir sąsajos su
studijuojama specialybe, studijų
finansavimas, studijų programa

12

Lytis, pareigos aukštojoje mokykloje,
amžius, mokslinis laipsnis, aukštosios
mokyklos ir struktūrinio padalinio
pavadinimas

6

Tradicinis, inovacinis ir mišrus praktikų
modeliai

3

Galimos praktikantų veiklos, funkcijos,
vaidmenys, balansas tarp pagalbiniotechninio darbo ir kūrybinių, analitinių
užduočių atlikimo

5

II. POŽIŪRIS Į PRAKTIKĄ, JOS NAUDINGUMĄ, PRASMINGUMĄ, MOTYVACIJĄ
Praktikantų poreikis

Pageidauja/nepageidauja praktikantų,
pageidaujamų praktikantų skaičius, specialybė
bei aukštosios mokyklos tipas

4

Praktikantų gebėjimai, motyvacija,
pasirengimas praktikai

Praktikantų aktyvumas, įsitraukimas į praktiką,
gebėjimas dirbti IKT, biuro aparatais,
bendravimo, praktinių įgūdžių, teorinio
žinojimo pakankamumas, sektoriaus į kurį
ateina, pažinimas

11

Aktyvumas, įsitraukimas, požiūris į
praktiką, praktikos lūkesčiai, nerimą
keliantys praktikos aspektai

4

Praktikos naudos suvokimas

Priimančios organizacijos vadovų ir darbuotojų
suvokiama praktikantų nauda įstaigai

7

Būsimos profesijos pažinimas,
naudingų pažinčių užmezgimas

2

Praktikų modeliai

Tradicinis, inovacinis ir mišrus praktikų
modeliai

3

Tradicinis, inovacinis ir mišrus praktikų
modeliai

3

Studentui pavedamų darbų
sudėtingumas, įvairovė ir pobūdis

Galimos praktikantų veiklos, funkcijos,
vaidmenys, balansas tarp pagalbinio-techninio
darbo ir kūrybinių, analitinių užduočių atlikimo

5

16

Studentų veiklos savarankiškumo ir
kontrolės santykis praktikoje

Savarankiškas praktikos užduočių atlikimas, su
daline kontrolę, nuolatinės kontrolės sąlygos

3

Savarankiškas praktikos užduočių
atlikimas, su daline kontrolę, nuolatinės
kontrolės sąlygos

3

3

Didesnę įtaką turėtų daryti priimanti
organizacija/aukštoji
mokykla/subalansuotai

3

11

Praktikos užduočių struktūravimo,
konkretizavimo laipsnis,
individualizavimas, užduočių sąsajos su
diplominiu darbu, priimančios
organizacijos ir/ar katedros dėstytojų
interesų atitikimas, praktikos užduoties

9

9

Studentų motyvavimas, informavimas apie
paramos galimybę, praktikanto teisės ir
pareigos, praktikos organizavimas, etapai,
praktikos eigos priežiūra, atsiskaitymo
procedūra; įvadinė informacija

9

8

Atsakomybė už praktikos vietos
paiešką: studentas turėtų susirasti pats,
turėtų tarpininkauti katedra, dėstytojai,
dekanas, prodekanai, studentų
atstovybė, organizacija pati turėtų
pasiūlyti praktikos vietas; praktika
užsienyje

8

Atsakomybė už praktikos vietos paiešką:
studentas turėtų susirasti pats, turėtų
tarpininkauti katedra, dėstytojai, dekanas,
prodekanai, studentų atstovybė,
organizacija pati turėtų pasiūlyti praktikos
vietas

6

6

Praktikos vadovo skyrimas
priimančioje organizacijoje, kolegialus
bendravimas, darbo sąlygų sudarymas
organizacijoje, reikalingos informacijos
prieinamumas

4

III. PRAKTIKOS PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS
Atsakomybės pasiskirstymas rengiant
praktikos užduotis

Praktikos užduočių pobūdis, kokybė,
kolegialus rengimas

Didesnę įtaką turėtų daryti priimanti
organizacija/aukštoji mokykla/subalansuotai

Praktikos tikslų ir užduočių aptarimas su
organizacijos atstovais

1

Studentų motyvavimas, informavimas
apie paramos galimybę, praktikanto
teisės ir pareigos, praktikos
organizavimas, etapai, praktikos eigos
priežiūra, atsiskaitymo procedūra;
įvadinė informacija

Studentų išleidimas į praktiką

Praktikos vietos paieška

Praktikos užduočių struktūravimo,
konkretizavimo laipsnis,
individualizavimas, užduočių sąsajos su
diplominiu darbu, priimančios
organizacijos ir/ar katedros dėstytojų
interesų atitikimas, praktikos užduoties
pvz., užduočių apimties ir sudėtingumo
optimalumas

Atsakomybė už praktikos vietos paiešką:
studentas turėtų susirasti pats, turėtų
tarpininkauti katedra, dėstytojai, dekanas,
prodekanai, studentų atstovybė, organizacija
pati turėtų pasiūlyti praktikos vietas; aukštosios
mokyklos praktikos vadovų domėjimasis
praktikos sąlygomis organizacijoje

IV. PRAKTINIO MOKYMO PROCESAS

Praktikos sąlygos organizacijoje

Praktikanto teisinis statusas, praktikos vadovo
įgaliojimų ir atsakomybės apibrėžtumas
organizacijoje, personalo pasirengimas
vadovauti praktikai, studentams rodomas
dėmesys ir pagarba, galimybės skirti studentui
praktikos vadovą
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Parama studentui, didaktiniai praktinio
mokymo aspektai

Praktikos tikslų, lūkesčių aptarimas su studentu,
praktikos plano sudarymas, studento
supažindinimas su organizacijos taisyklėmis,
tradicijomis, kolektyvu, konsultacinė, dalykinė
parama studentui

Praktikos eigos koordinavimas

Aukštosios mokyklos praktikos vadovų
atliekama/neatliekama praktikų eigos kontrolė,

Praktikų aptarimas, vertinimas,
grįžtamasis ryšys

Praktikos aptarimas su studentu, su aukštosios
mokyklos praktikos vadovu, organizacijos
vadovu, su kolegomis

5

Dėstytojo teikiamos konsultacijos,
patarimai, pagalba sprendžiant
problemas, komunikacijos tarp studento
ir dėstytojo būdai, bendradarbiavimo
tarp katedros, dėstytojo ir studento
vertinimas

6

3

Aukštosios mokyklos praktikos vadovų
atliekama/neatliekama praktikų eigos
kontrolė,

4

8

Praktikos aptarimas su praktikos
vadovu organizacijoje ir aukštosios
mokyklos praktikos vadovu,
organizacijos vadovu, su kolegomis,
viešas rezultatų pristatymas katedroje ir
organizacijoje; įdirbio vertinimo
organizacijoje ir katedroje
objektyvumas
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5

Praktikos naudingumas kompetencijų,
patirties vystymo, karjeros prasme;
teigiami ir neigiami praktikos aspektai

3

Aukštosios mokyklos praktikos vadovų
atliekama/neatliekama praktikų eigos
kontrolė

4

Studentų praktikos sėkmės pavyzdžiai,
teigiamos ir neigiamos tendencijos studentų
praktikoje, praktikų tobulinimo siūlymai

4

V. PRAKTIKŲ PATIRTIES REFLEKSIJA, TOBULINIMO GALIMYBĖS
Praktikų patirties refleksija, tobulinimo
galimybės

Turėjo/neturėjo praktikantų,
vadovavo/nevadovavo studentų praktikai,
teigiami ir neigiami praktikantų veiklos
aspektai, tobulintini praktikų aspektai

BENDRAS PIRMINIŲ POŽYMIŲ SKAIČIUS

79

79

49
VISO: 207 PIRMINIAI POŽYMIAI
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respondentams jį iškelti viešumon ir tematizuoti vadinamuosiuose „atviruose“ klausimuose.
Pavyzdžiui, atsakydami į atvirą klausimą, „kaip ir kurlink reikėtų tobulinti praktiką?“ (ar į kitą
panašų klausimą), respondentai gali įvardinti bet kokį jiems reikšmingą dalyką, kuris tyrėjų galbūt
buvo neatpažintas ir į apklausos diagnostinių požymių struktūrą neįtrauktas. Žinoma, apribojimas
tas, kad tokių klausimų apdorojimas reikalauja labai didelių sąnaudų ir tyrėjų komandos patirties.
Atsakymai į „atvirus“ klausimus apdorojami taikant kontento analizės technikas.
Giluminių interviu gairės
Tyrimo imties struktūros įvairovė (skirtingų respondentų grupių apklausa ir jų nuomonių statistinis
sugretinimas), taip pat skirtingų metodų derinimas (kiekybinės apklausos ir giluminio interviu)
leidžia kalbėta apie tai, jog tyrime buvo taikomas trianguliacijos principas. Šį argumentą dar
sustiprina ta aplinkybė, kad buvo atliekami 20 kokybinių interviu su respondentais – tikslinių
grupių atstovais.
Giluminio interviu metodas yra priešingas anketavimui: tiriamajam nėra pateikiami struktūtuoti, iš
anksto numatyti klausimai, o leidžiama pasisakyti laisvai, netaupant laiko. Tai ilgai trunkantis
interviu, kai respondentui pateikiami atviro tipo klausimai. Giluminio interviu pagrindinis bruožas –
vengimas bet kokios interviuotojo įtakos respondentui, kuris privalo kalbėti visai laisvai ir
spontaniškai. Idealiu atveju respondentas iš viso neturi žinoti, ką būtent norima išsiaiškinti.
Šiame tyrime buvo atlikti giluminiai interviu su visų tikslinių grupių atstovais: vietos savivaldos
institucijų vadovais ir specialistais, kolegijų ir universitetų studentais bei aukštųjų mokyklų
dėstytojais – praktikų vadovais (detali tiriamųjų struktūra pateikiama 1.2.3 lentelėje). Viso interviu
dalyvavo 20 tiriamųjų.
Vietos savivaldos
vadovai ir
specialistai
X savivaldybės
meras
X savivaldybės
padalinio vadovai
X savivladybės
specialistai

Informantų
Studentai
sk.
1

4

Informantų
sk.

Aukštųjų mokyklų
dėstytojai –
praktikos vadovai

Informantų
sk.

Universitetų
studentai

3

X universiteto
fakulteto prodekanė

1

Kolegijų
studentai

2

X universiteto
dėstytojai

2

X kolegijos fakulteto
praktikos vadovė

1

X kolegijos dėstytoja

1

5

Interviu apėmė šias temines kryptis:
-

Teigiama praktikos patirtis, sėkmingos praktikos prielaidos;

-

Nesėkmės praktikoje, jų galimos priežastys, prevencija;
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Norima pabrėžti, jog kiekvienu atveju pokalbis vyko labai individualiai, klausimų skaičius ir
pobūdis skyrėsi priklausomai nuo pokalbio turinio, išryškėjusios faktologinės medžiagos, tiriamojo
atvirumo, nusiteikimo, požiūrio į tyrimą ir pan. Giluminis interviu neturi pretenzijos nustatyti
dėsningumus, dažniausiai pasikartojančias nuomones ir pan., todėl tyrėjai buvo laisvi pokalbio
struktūros prasme, siekė atskleisti unikalias patirtis ir požiūrius, leidžiančius giliau suprasti įvairius
studentų praktikos organizavimo ir eigos aspektus.
Kiekvienas interviu vidutiniškai truko apie 1 val. Informacijos kaupimui ir išsaugojimui paprastai
yra daromi audioįrašai naudojant diktofonus. Tyrimo etika įpareigoja tyrėjus pokalbio įrašymui
gauti tiriamojo sutikimą. Šiame tyrime ne visuomet tyrėjams pavyko gauti sutikimą pokalbio
įrašymui, tad dalies interviu medžiaga buvo fiksuojama užrašant pagrindines mintis raštu. Tai
apribojo autentiškų pasisakymų citavimą interviu analizės tekstuose.
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2. SPECIALISTŲ
(PRAKTIKANTŲ)
POREIKIO
INSTITUCIJOSE TYRIMO DUOMENŲ REZULTATAI

VIETOS

SAVIVALDOS

2.1. Vietos savivaldos institucijų darbuotojų apklausos rezultatai
Imties charakteristikos

2010 m. lapkričio – gruodžio mėn. buvo atliekamas specialistų poreikio tyrimas visose Lietuvos
vietos savivaldos institucijose. Šiame tyrime dalyvavo 209 respondentai iš 42 savivaldybių
(savivaldybių sąrašas, kurias atstovauja respondentai pateikiamas 2.1.1 lentelėje). Kaip matyti iš
2.1.1 lentelėje pateiktų duomenų, atliktas tyrimas geografine prasme atstovauja du trečdalius
Lietuvos vietos savivaldos institucijų.

2.1.1 lentelė. Respondentų atstovaujamos Lietuvos vietos savivaldos institucijos ir
struktūriniai padaliniai (pateikiami pagal originalius pavadinimus)
Respondentai pagal vietos
savivaldos institucijas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akmenės;
Alytaus;
Anykščių,
Biržų;
Druskininkų;
Ignalinos;
Jonavos rajono;
Kaišiadorių rajono;
Kauno miesto;
Kauno rajono;
Kazlų rūdos;
Kėdainių rajono;
Kelmės rajono;
Klaipėdos miesto;
Kretingos rajono;
Kupiškio rajono;
Lazdijų rajono;
Marijampolės;
Mažeikių rajono;
Pagėgių;
Pakruojo rajono;
Palangos miesto;
Panevėžio miesto;
Panevėžio rajono;
Pasvalio rajono;
Radviliškio rajono;
Raseinių rajono;
Rietavo;
Skuodo rajono;
Šakių rajono;
Šalčininkų rajono;
Šiaulių miesto;
Tauragės rajono;
Trakų rajono;
Ukmergės rajono;
Utenos rajono;
Varėnos rajono;
Vilkaviškio rajono;
Vilniaus miesto;

Respondentai pagal struktūrinius padalinius
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administracija;
Apskaitos skyrius;
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius;
Architektūros ir urbanistikos skyrius;
Archyvas, Bendrasis ir juridinis skyrius;
Bendrasis ir personalo skyrius;
Bendrųjų reikalų departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Informacijos ir
komunikacijos poskyris;
Buhalterinės apskaitos skyrius;
Dokumentų ir informatikos poskyris;
Dokumentų ir personalo valdymo skyrius;
Dokumentų ir ryšių su visuomene skyrius;
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius;
Dokumentų valdymo skyrius;
Ekologo skyrius;
Ekonomikos ir biudžeto skyrius;
Ekonominės plėtros skyrius;
Finansų ir biudžeto skyrius;
Finansų valdymo ir apskaitos departamentas;
Informacinių technologijų skyrius;
Finansų valdymo ir apskaitos departamento Apskaitos skyrius;
Investicinių projektų skyrius;
Juridinis ir personalo skyrius;
Kanceliarija;
Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius;
Kontrolės ir audito tarnyba;
Kultūros skyrius;
Miesto ūkio departamentas;
Personalo skyrius;
Projektų valdymo poskyris;
Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyrius;
Socialinės paramos ir sveikatos skyrius;
Socialinės rūpybos skyrius;
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius;
Švietimo departamentas;
Švietimo planavimo ir organizavimo skyrius;
Švietimo departamento Švietimo analizės, vadybinės ir pedagoginės veiklos
koordinavimo skyrius;
Teisės departamento Juridinis skyrius;
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•
•
•

Vilniaus rajono;
Visagino;
Zarasų rajono savivaldybės.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius;
Teisės ir finansų skyrius;
Teisės ir personalo skyrius;
Urbanistinės plėtros departamentas;
Užsienio ryšių skyrius;
Vaiko teisių apsaugos skyrius;
Vidaus administravimo skyrius;
Vidaus audito skyrius;
Viešosios vadybos ir personalo skyrius;
Viešųjų pirkimų skyrius;
Vietinio ūkio skyrius ir Žemės ūkio skyrius.

Atliktas tyrimas leido identifikuoti socialinių mokslų praktikantų poreikį Lietuvos vietos
savivaldos institucijose (konkrečių studijų programų, praktikantų skaičiaus atžvilgiu ir kt.),
įgalino atskleisti kaip vyksta praktikanto integracija į konkrečią praktikos vietą, kaip
sprendžiama kokią praktikos užduotį atliks praktikantas, kokius darbus dirba praktikantai, kaip
vyksta bendradarbiavimas tarp aukštosios mokyklos ir praktikos vietos bei kokiomis kryptimis
ateityje galėtų/turėtų būti tobulinama studentų praktika.
****************************************************************************
Socialinės demografinės respondentų charakteristikos
Tyrime dalyvavo trys kevirtadaliai moterų ir vienas ir vienas trečdalis vyrų (žr. 2.1.1 pav.). Šitas
respondentų pasiskirstymas pagal lytį iš esmės atspindi personalo pasiskirstymo pagal lytį
dėsningumus Lietuvos vietos savivaldos institucijose.

2.1.1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį, N=209, proc.

Respondentų amžiaus vidurkis buvo 42,8 metai. Jauniausias respondentas dalyvavęs tyrime buvo 23
metų, o vyriausias - 62 metų amžiaus. Pagal profesinį statusą tyrime gausiausiai atstovaujami
padalinių vadovai (žr. 2.1.2 pav.).

22

2.1.2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal profesinį statusą, N=209, proc.

Respondentų pasiskirstymas pagal pareigybinę kategoriją pateiktas 2.1.3 paveiksle (žr. 2.1.3 pav.).

2.1.3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal profesinę kategoriją, N=209, proc.
Kaip matyti iš 2.1.3 paveiksle pateiktų duomenų, daugiausia apklausta viduriniosios profesinės
kategorijos darbuotojų (devintos, dešimtos, vienuoliktos ir dvyliktos).
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Specialistų praktikantų poreikis Lietuvos vietos savivaldos institucijose

Socialinių mokslų studijų programų studentai sudaro didžiausią dalį praktikantų Lietuvos vietos
savivaldos institucijose. Šiame tyrime buvo orientuojamasi būtent į Socialinių mokslų studentų
praktikas.
Pažymėtina tai, kad respondentai pozityviai nusiteikę praktikantų atžvilgiu. Tai patvirtina tas faktas,
kad net du trečdaliai apklaustųjų paminėjo, jog norėtų, kad padalinyje, kuriame jie šiuo metu dirba
turėti praktikantų (žr. 2.1.4 pav.). Didžioji dauguma respondentų sutiktų, kad padalinyje, kuriame
šiuo metu darbuojasi būtų vienas arba du praktikantai (detaliau žr. 2.1.5 pav.).

2.1.4 pav. Respondentų atsakymo į klausimą ,,Ar jūsų padalinys norėtų turėti
praktikantų“ pasiskirstymas, N=209, proc.

2.1.5 pav. Respondentų atsakymo į klausimą ,,Kiek jūsų padalinys norėtų turėti
praktikantų“ pasiskirstymas, N=209, proc.
Pažymėtina, kad didžioji dalis respondentų nurodė, jog pageidautų praktikantų, kurie studijuoja
viešąjį administravimą bei teisę, be to salyginai paklausūs yra praktikantai studijuojantys kitas dvi
giminingas socialinių mokslų sritis - ekonomiką ir vadybą. Mažiausiai pageidaujama studentų
praktikantų, kurie studijuoja edukologiją, socialinę pedagogiką, politikos mokslus ir sociologiją (žr.
2.1.6 pav.). Santykinai labai nedidelė dalis respondentų (mažiau nei po pusę procento kiekvienos
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specialybės atžvilgiu), nurodė jog norėtų praktikantų, kurie studijuoja architektūrą, finansus,
informatiką, inžineriją, rekreaciją ir turizmą, šilumos energetiką ir kt.

2.1.6 pav. Praktikantų poreikis vietos savivaldos institucijose pagal studijų sritis, N=209, proc.

Beveik 60 proc. apklaustųjų nurodė, kad jiems visiškai nesvarbu kur studijuoja praktikantas, t.y.
Universitetinėje aukštojoje mokykloje ar kolegijoje. Tačiau reikia pažymėti, kad net ketvirtadalis
respondentų paminėjo, jog norėtų praktikantų, kurie yra studijuoja Universitete. Tai rodo, kad vis
tik labiau pageidaujama praktikantų, kurie studijuoja Universitete. (žr. 2.1.7 pav.).

2.1.7 pav. Respondentų atsakymo į klausimą ,,Kokio tipo aukštosios mokyklos
praktikantams teikiate prioritetą“ pasiskirstymas, N=209, proc.
Paminėtina, jog didžioji dalis respondentų mano, kad studentas praktikos vietos turėtų aktyviai ir
savarankiškai ieškoti pats, pasinaudodamas savo asmeninėmis pažintimis. Daugiau nei du trečdaliai
respondentų nurodė, kad jam turėtų padėti studentų atstovybė. Nemaža dalis respondentų mano, kad
studentui turėtų patarti ir tarpininkauti dekanas, prodekanai. Mažiausiai respondentai buvo linkę
pritarti nuostatai, kad organizacija pati turėtų susirasti praktikantą (žr. 2.1.8 pav.).
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2.1.8 pav. Respondentų atsakymo į klausimą ,,Kaip studentas turėtų susirasti konkrečią
praktikos vietą“ pasiskirstymas, N=209, proc.

Praktikantų darbo vertinimas Lietuvos vietos savivaldos institucijose
Šiuo tyrimu buvo norima išsiaiškinti kokio pobūdžio darbus galima būtų patikėti praktikantams,
atliekantiems praktiką Lietuvos vietos savivaldos institucijose. Buvo analizuojama kaip vyksta
praktikantų integracija į konkretų darbo kolektyvą, koks yra praktikanto veiklos kontrolės
mechanizmas, kaip, kokiu būdu praktikantams yra formuluojamos ir pateikiamos konkrečios
praktikos užduotys, kokius darbus praktikos metu praktikantai gali atlikti konkrečiose
organizacijose.
Pažymėtina, kad net 81 %. respondentų nurodė, kad padalinys, kuriame jie šiuo metu dirba yra
turėjęs praktikantų. Net 63,5% apklaustųjų yra tekę būti praktikanto vadovu. Vadinasi didžiąjai
daliai vietos savivaldos institucijų darbuotojų yra tekę realiai dirbti su praktikantais, būti jų
vadovais, ir /arba padalinyje kuriame jie dirba yra buvę praktikantų, teko pasidalinti patirtimi su
kolegomis apie praktikantų darbą, vadovavimą praktikantams ir t.t.
Labiausiai respondentai buvo linkę pritarti nuomonei, jog praktikantams neabejotinai galima
patikėti reprodukcinio pobūdžio darbą ir užduotis, pagalbinį techninį darbą ir t.t. Tai, kad
praktikantai galėtų kurti visiškai naujus dalykus, pasisakė tik apie ketvirtadalis apklaustųjų (žr. 2.1.9
pav.).
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2.1.9 pav. Respondentų atsakymų į klausimą ,,Kokio pobūdžio darbus galėtume patikėti
praktikantams“ pasiskirstymas, N=209, proc.

Atliekant tyrimą respondentų buvo prašoma nurodyti, ką konkrečiai praktikantai galėtų daryti
organizacijoje, kurioje atlieka praktiką, kokius vaidmenis darbus ar funkcijas galima būtų patikėti
praktikantams.
Išanalizavus respondentų atsakymus į atviro pobūdžio klausimus, išryškėjo tai, kad kad dauguma
praktikantų nelabai suvokia sektoriaus, į kurį ateina praktikai, specifikos. Taigi, pirmiausiai nuo ko
reikėtų pradėti praktiką, tai praktikantą supažindinti su sritimi į kurią ateina dirbti ,,...<praktikantai
galėtų susipažinti su pasirinkta sritimi kurioje yra įgyvendinamos viešosios funkcijos, šį darbą
organizuojančiais bei vykdančiais darbuotojais, struktūra“...>, be to, svarbu išanalizuoti esamos
srities organizacinę struktūrą, teisinę bazę, strateginio planavimo dokumentus ir k.t.
Respondentų nuomone praktikantai gali prasmingai įsilieti į organizaciją ir atlikti įvairiausio
pobūdžio darbus. Vis tik labiausiai akcentuojamas darbas su dokumentais (rengti ir registruoti
dokumentus, rašyti įvairiausio požūdžio raštus ir protokolus, rengti įsakymų projektus, protokoluoti,
tvarkyti bylas (archyvuoti, numeruoti, registruoti ir t.t.).
Nemaža dalis respondentų paminėjo, kad praktikantai tiek organizacijos viduje, tiek išorėje galėtų
atlikti socialinius ir viešosios nuomonės tyrimus. Kita prasminga praktikantų veiklos sritis – darbas
su klientais. Be abejonės praktikantai gali atlikti įvairius techninio pobūdžio darbus, teisės aktų
analizę. Priklausomai nuo konkrečios praktikos vietos, praktikantai gali formuoti klientų bylas,
teikti kai kurias socialines paslaugas (pvz. lankytis kai klientų namuose, lankyti socialinės rizikos
šeimas, senyvo amžiaus asmenis ir pan.), aptarnauti interesantus, laikinai pakeisti susirgusį
darbuotoją ir k.t. (detaliau žr. 2.1.2. lentelėje).
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2.1.2. lentelė. Respondentų nuomonė apie tai ,,Kokius darbus praktikantai galėtų daryti? Kokius
vaidmenis, darbus ar funkcijas galėtume jiems pavesti?
Kategorijos

Dažniai

Autentiški respondentų pasisakymai

Darbas su dokumentais
(informacijos rinkimas,
dokumentų rengimas bei
archyvavimas)

86

Darbas su klientais

30

<...Archyvo tvarkymas...>
<...Padėti archyvuojant dokumentus..>
<...Suregistruoti einamų metų sutartis..>
<...Tvarkyti archyvines bylas..>
<...Dokumentų archyvavimas..>
<...Susipažinti su Archyvo funkcijosmis, veikla ir pan. ..>
<...Atleistųjų darbuotojų asmens bylų sutvarkymas..>
<...Apyrašų sudarymas ..>
<...Dokumentų registravimas..>
<...Įsakymų bei sprendimų projektų paruošimas..>
<...Dokumentų tvarkymas..>
<...Ruošti dokumentaciją; raštus..>
<...Nesudėtingų tvarkomųjų dokumentų rengimas..>
<...Rinkti reikalingą informaciją įvairių raštų ruošimui..>
<...Ruošti atskymus į skundus, nesudėtingus atsiliepimus į ieškinius..>
<...Kasmetinių atostogų grafiko sudarymas..>
<...Įsakymų rengimas personalo klausimais..>
<...Registruoti Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus..>
<...Atlikti konkrečius pavedimus: suvesti duomenis į ,,Kontorą"..>
<...Pateikti įsakymų kopijas ar nuorašus skyriams..>
<...Susipažinti su dokumentų archyvavimu..>
<...Padėti parengti bysas atiduoti archyvui, patobulintų protokolavimo
įgūdžius..>
<...Tvarkyti dokumentus - sunumeruoti lapus susegti į bylas..>
<...Išsiųsti laiškus..>
<...Tvarkyti dokumentaciją..>
<...Tvarkyti archyvinius dokumentus, personalo bylas ir kt., archyvą..>
<...Tvarkyti dokumentacijos planą, archyvui perduodamas bylas..>
<...Vesti darbo laiko apskaitos žiniaraštį..>
<...Sudaryti atostogų suteikimo eilę..>
<...Registruoti teises aktus
<...Susipažinti su dokumentų rengimo, tvarkymo ir archyvavimo taisyklėmis
<...Bylų tvarkymas(susegimas, viršelio užpildymas);
<...Dirbti su dokumentais (registruoti, archyvuoti ir pan.), su sutartimis..>
<...Padėti archyve..>
<...Padėti rengti vidaus dokumentus, juos nešioti ir derinti su specialistais,
tvarkyti dokumentus archyvavimui..>
<...Pagelbėti rūšiuojant dokumentus,tvarkyti archyvinius dokumentus..>
<...Parengti kai kuriuos dokumentų projektus..>
<...sutvarkyti archyvui pateiktinus dokumentus, asmens bylas ir pan. ..>
<...Numeruoti teisės aktus. Tvarkyti teisės aktus. Sudaryti bylų perėmimo
aktus..>
<...Gautų, siunčiamų raštų registracija..>
<...Formuoti asmens bylas..>
<...Ruošti įsakymų projektus..>
<...Dokumentų rengimas, apskaita ir kontrolė..>
<...Informacijos, priimtų sprendimų viešinimas..>
<...informacijos rinkime ir apdorojimedokumentų projektų rengime..>
<...Rengti pareigybių aprašymų projektus..>
<...Rengti įsakymų projektus..>
<...formuoti klientų bylas; padėtų pildyti gyventojams prašymus..>
<...kartu su specialsitais lankytų šeimas..>
<...kartu su specialistais padėtų klientui jo situacijoje ir pan. ..>
<...Lankyti šeimas..>
<...Priiminėti klientus,konsultuoti, tarpininkauti tarp institucijų..>
<...Praktine pagalba darbui su šeimomis..>
<...Susipažinti su interesantų aptarnavimu..>
<...Kartu lankyti seniūnijos teritorijoje gyvenančius vienišus asmenis,
invalidus..>
<...socialiai remtinas šeimas, analizuoti socialinių problemų priežastis, numatyti
būdus problemoms pašalinti..>
<...Padėti dalinti maisto atsargas iš ES, skirtas labiausiai nepasiturintiems
asmenims..>
<...priežastis, sukeliančias kliento socialines problemas..>
<...Dalinti nemokamus maisto produktus iš ES, labiausiai nepasiturintiems
asmenims..>
<...aptarnauti interesantus vieno langelio principu..>
<...susipažinti su interesantų srautų valdymo sistema..>
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<...Šeimų lankymas;Bendravimas su klientais..>
Spręsti konfliktines situacijas, teikti psichologinę pagalbą..>

Socialinių ir viešosios
nuomonės tyrimų atlikimas.
Duomenų įvairiais
klausimais analizė
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Techninio pobūdžio darbų
atlikimas

24

Teisės aktų analizė

20

Vietos
Savivaldos
struktūros
ir
veiklos
krypčių analizė

14

Darbas su informacinėmis ir
komunikacinėmis
technologijomis

10

Darbas prie projektų
(paraiškų rengimas,
duomenų analizė, išvadų
pateikimas ir t.t.)

10

Buhalterinė
finansai

apskaita

ir

8

Renginių organizavimas

5

Architektūrinių ir
urbanistinių projektų
rengimas

5

<...Atlikti tyrimus..>
<...Anketų parengimas ir apklausų vykdymas..>
<...Duomenų surinkimas ir apibendrinimas..>
<...Anketuoti struktūrinių padalinių darbuotojus pasirinkta tematika..>
<...Išmokti parengti tarybos sprendimų, atlikti istaigos darbuotojų mokymosi
poreikių analizę..>
<...Atlikti apklausas..>
<...Atlikti turistų ir verslininkų apklausas, rengti galimybių studijas ir pan...>
<...Viešosios nuomonės tyrimams anketų sudarymas..>
<...Tirti mokymų poreikį..>
<...Padėti įvertinti mokymų teigiamą poveikį..>
<...Atlikti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo analizę už praeitus metus; ..>
<...Atlkti kvalifikacijos poreikio analizę kitiems metams; ..>
<...atlikti darbuotojų nuomonės tyrimą dėl ateinančių metų kvalifikacijos kėlimo
planavimo ar kitais klausimais; ..>
<...Apdoroti statistika..>
<...Apdoroti informaciją: statistiką..>
<...Atlikti situacijos analizę ..>
<...Surinkti informacija..>
<...Atlikti duomenų analizę, padaryti suvestines (pvz., darbuotojų kaitos) ..>
<...Kiti papildomi pagalbiniai darbai. t.y. kopijavimas ir pan. ..>
<...Tecninis darbas su dokumentais (kopijavimas, sisteminimas, rūšiavimas) ..>
<...Bet kokius techninius darbelius..>
<...Atlikti techninius darbus..>
<...Atliktų dalį techninio darbo rengiant Tarybos posėdį..>
<...Techninės užduotys, techniniai darbaiduomenų suvedimas..>
<...Tvarkyti duomenų archyvą..>
<...Teisės aktų analizė ir gyventojų skubdų analizė komunaliniais klausimais..>
<...Teisės aktų analizės atlikimas..>
<...Darbo ir materialinės atsakomybės sutarčių sudarymas..>
<...Konsulatvimas teisės klausimais (antrinės teisinės pagalbos teikimas) ..>
<...Padėti rengti teisės aktus..>
<...Organizuoti skyriui priskirtų uždavinių vykdymą..>
<...Vykdyti įvairaus sudėtingumo užduotis..>
<... rengti ir koordinuoti teisės aktų..>
<...sutarčių ir programų projektus ir teikti dėl jų pasiūlymus ir išvadas..>
<...Susipažinti su savivaldos struktūra, kompetencija ir pan. ..>
<...Susipažinti su seniūnijos struktūra, vidaus darbo taisyklėmie, veiklos
kryptimis, teikiamomis paslaugomis, darbuotojų funkcijomis, klientų
grupėmis...>
<...Susipažinti su Savivaldybės vykdoma veikla ir teikiamomis paslaugomis..>
<...Susipažinti su Savivaldybės veiklą (interesantų aptarnavimo srityje)
reglamentuojančiais teisės aktais; ..>
<...Supažindinimas su administracijos struktūrą..>
<...Savivaldybės administracijos funkcijos..>
<...Viešasis administravimas ir jo principai. ..>
<...Kompiuterinių darbo vietų profilaktiką..>
<...Kompiuterinių darbo vietų įrengimas..>
<...Įdiegtų informacinių sistemų analizę..>
<...Programavimo darbai..>
<...Interneto svetainės administravimas..>
<...Įsijungti ir padėti gyvendinti šiuo metu įgyvendinamus projektus..>
<...įnešti "naujų vėjų" į kolektyvą;kartu dirbti kasdienius darbus ir kt. ..>
<...paraiškų ruošimas projektams.....>
<...Mūsų veiklos srityje studentai gali daryti analizes, galimybių studijų atskiras
dalis, rinkti ir apibendrinti informaciją..>
<...teikti išvadas, dirbti kartu su kitų specialybių studentais darbo grupėse prie
konkrečių projektų..>
<...Projektų valdymas..>
<...Prisidėti prie apskaitosvykdymo ir apskaitos tvarkų tikslinimo, tobulinimo
<...padėti pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojams suvesti apskaitą pagal
VSAFAS.
<...dalyvauti audituojant subjektus
<...Kartu organizuoti renginius..>
<...Padėti organizuoti renginius..>
<...Suformuluoti miesto architektūros vizija..>
pakankamai standartizuotų dokumentų projektų rengimas ..>
<...Pateikti architektūrinius urbanistinius siūlymus...>
<...Pateikti atskirų mieste vietų koncepcinius sprendinius..>
<...Pagalba statybos inžinieriams..>
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Apibendrinant atsakymus į atviro pobūdžio klausimus, svarbu paminėti ir tai, kad praktikantų
priėmimas į konkrečią praktikos vietą susijęs su daugybe teisinių ir praktinių klausimų, kurie iki
galo nėra išspręsti, t.y. teisinis praktikanto statusas, finansiniai klausimai (pvz. atlygis praktikos
vadovui vietos savivaldos institucijoje ir kt.). Be abejonės, praktikanto priėmimas, tai ir papildomas
darbas tiems, kas juos priima ir kuruoja praktikos eigą. Čia pirmiausiai turimi omenyje praktikos
vadovai konkrečiose organizacijose. Apie tai, kad suderinti darbą ir vadovavimą praktikantams
sudėtinga, patvirtina ir šis teiginys ,,...< darbų krūvis toks didelis, kad darbuotojai vos spėja atlikti
savo darbus, o ne pastoviai kažką aiškinti ir mokyti praktikantus....>. Pažymėtina ir tai, kad ne
visuomet organizacija priėmusi praktikantą gali jam suteikti darbui tinkamą praktikos vietą ,,..<
bent mūsų skyriuje su praktikantais yra problematiška, kadangi tiesiog nėra darbo vietos, kur galima
būtų jį ar ją pasodinti, nėra laisvo kompiuterio; ...>, < Praktikantą norėtume turėti,bet neturime
galimybės suteikti normalias darbo sąlygas, kabinete dirbame tys tarnautojai. Nėra galimybės
suteikti darbo vietos>.

Praktikos užduotis

Praktikos užduotis – labai svarbi studento sėkmingos praktikos prielaida. Ties praktikos užduotimi
koncentruojasi visa praktikanto veikla, tai yra konkrečios praktikanto veiklos gairės vietos
savivaldos institucijoje. Respondentų buvo teiraujamasi, praktikos užduoties atžvilgiu kas turėtų
daryti didesnę įtaką: aukštoji mokykla ar priimanti organizacija. Pažymėtina, kad beveik du
trečdaliai respondentų nurodė, kad šį klausimą aukštoji mokykla ir priimanti organizacija turėtų
spręsti kartu (žr. 2.1.10 pav.) ir tik nedidelė dalis respondentų pažymėjo, kad didesnę įtaką vis tik
turėtų daryti priimanti organizacija. Svarbu pabrėžti ir tai, kad studentų praktikos klausimu, beveik
du trečdaliai apklaustųjų pasisako už bendradarbiavimą tarp aukštosios mokyklos ir praktikos
vietos, kuomet visi praktikanto veiklos ir kiti klausimai turi būti sprendžiami kolegialiai tarp abiejų
socialinių partnerių. Respondentai paminėjo ir tai, kad kartais studentui suformuluojama tokia
praktikos užduotis, kurios neįmanoma atlikti organizacijoje, kurioje atliekama praktika. Tai
patvirtina ir toks teiginys ,,..< praktikantai ateina su užduotimi ir visiškai neparengti praktikai, nes
su institucijos specialistais ar vadovais nėra aptarta ir juridiškai įforminta, ar įmanoma tokią
programą įgyvendinti. Jiems mes galime tik atsakyti įklausimus ir pateikti geranoriškai prašomą
medžiagą ataskaitai...>“.

2.1.10 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas pagal tai kas turėtų turėti didesnę įtaką
studentų praktikai (aukštoji mokykla ar priimanti organizacija), N=209, proc.
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Nuostatai, kad praktikantai turėtų darbuotis nuolatinės kontrolės sąlygomis, pritarė tik kiek daugiau
nei trečdalis apklaustųjų. Pažymėtina, kad didžioji dauguma respondentų nurodė, kad praktikantas
turėtų dirbti kiek įmanoma savarankiškai, tačiau turėtų būti bent 1-2 tarpiniai atsiskaitymai (žr.
2.1.11 pav.).

2.1.11 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas apie tai koks turėtų būti praktikanto
savarankiškumo ir kontrolės santykis, N=209, proc.

Nors pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo11 nuostatas, už studentų praktikos
organizavimą atsakinga aukštoji mokykla, respondentų nuomonės pagrindu galime teigti, kad
aukštoji mokykla tuo, kaip praktikantams sekasi atlikti praktiką konkrečioje praktikos vietoje
domisi menkai (žr. 2.1.11 pav.).

Jeigu studijų programoje numatyta studentų praktika, įmonė, įstaiga ar organizacija, kurioje studentas atlieka
praktiką, ir studentas bei aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro praktinio mokymo sutartį. Pavyzdinę
sutarties formą tvirtina Švietimo ir mokslo ministerija. Už studentų praktikos organizavimą atsakinga aukštoji
mokykla.
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMAS
2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242 Vilnius, 8 punktas

11

http://www.smm.lt/ti/docs/istatymai/MSI.pdf
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2.1.12 pav. Respondentų atsakymų pasiskirstymas į klausimą ,, Ar aukštoji mokykla stebėjo,
domėjosi, kaip studentai pas Jus atlieka praktiką ?“, N=209, proc.

Praktikantų veiklos vertinimas praktikos vietose

Visumoje praktikantų veikla praktikos vietose yra vertinama gana palankiai. Didžioji dalis
respondentų nurodė, kad praktikantai gerai moka užsienio kalbas, išmano modernias informacines ir
komunikacines technologijas, gerai įvaldę darbą su moderniais biuro aparatais ir kt. (žr. 2.1.13 ir
2.1.14 pav.). Svarbu paminėti ir tai, kad nemaža dalis apklaustųjų paminėjo jog dalis praktikantų
yra pasyvūs, akivaizdžiai vengia darbo: ,,tuščiai sukinėjasi ir imituoja darbą“. Respondentai
akcentavo individualias praktikantų savybes ir tai, kad noras įgyti konkrečių praktinių žinių ir
gebėjimų iš esmės priklauso nuo konkretaus žmogaus, jo motyvacijos, nusiteikimo bei noro įgyti
konkrečių praktinių žinių ir gebėjimų.
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2.1.14 pav. Požiūrio į praktikantų darbą vietos savivaldos institucijose pasiskirstymas, N=209,
proc.

Absoliuti dauguma respondentų pabrėžė tai, kad praktikantams labai stinga praktinio žinojimo bei
praktinių įgūdžių (žr. 2.1.14 pav.). Dauguma studentų turi gana neblogas teorines žinias, bet
praktiškai jas pritaikyti konkrečioje darbo vietoje praktikantams yra pakankamai sudėtinga. Be to,
net du trečdaliai respondentų teigė, jog patikėti bent kiek atsakingesnį darbą praktikantams yra
rizikinga, kadangi praktikantas neatsako už konkretaus darbo atlikimo kokybę.
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2.1.14 pav. Praktikantų įgūdžių ir gebėjimų vertinimas, N=209, proc.

Darbas su praktikantais. Praktikos rezultatų vertinimas ir aptarimas.

Respondentai paminėjo, kad naujai į organizaciją atėjęs praktikantas pirmiausiai supažindinamas su
organizacijos taisyklėmis, kolektyvu, aptariami praktikos tikslai ir užduotys. Kiek rečiau yra
sudaromas konkretus planas kaip konkrečiai vyks studento praktika (žr. 2.1.15 pav.). Absoliuti
dauguma respondentų teigė, jos iškilus klausimams, praktikantui visuomet suteikiama dalykinė
konsultacija ar pagalba, jam yra paaiškinama kaip atlikti vieną ar kitą užduotį. Pažymėtina ir tai,
kad daugiau nei aštuntadalis respondentų nurodė, kad praktikos pabaigoje praktikantui pateikiamas
jo atliktų užduočių įvertinimas.
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2.1.15 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas apie praktikos eigą, N=209, proc.

Pažymėtina, kad studentų praktika yra vertinama kaip puiki galimybė studentui – praktikantui
uzmegzti naudingus ryšius, kurie ateityje gali būti svarbūs ieškant darbo ar užimant konkrečią darbo
vietą. Taigi, praktikantas turi puikią galimybę gerai užsirekomenduoti kaip būsimas darbuotojas, o
tai yra puiki prielaida gauti darbą ateityje toje organizacijoje, kurioje studentas atliko praktiką.
Paminėtina, kad studento praktikanto konkrečioje vietos savivaldos institucijoje yra skiriamas
reikiamas dėmesys. Dažniausiai praktikanto praktikos rezultatai yra aptariami su praktikantą
globojusiu darbuotoju individualiai. Tačiau svarbu pažymėti ir tai, kad kiek mažiau nei pusė
apklaustųjų teigė, kad su studento praktikos rezultatais buvo supažindintas ir organizacijos ir/ar
padalinio vadovas (žr. 2.1.16 pav.).
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2.1.16 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas apie praktikos eigą, N=209, proc.

Praktikos modelio vertinimas

A)

Tradicinis modelis. Praktikantas ateina į organizaciją ir atlieka šiai organizacijai (ar jos padaliniui) įprastinius darbus bei funkcijas.
Kitaip tariant, praktikantas arba laikinai užima tipinę darbo vietą, arba jam laikinai sukuriama tokia darbo vieta, arba jis tiesiog
talkina nuolatiniams darbuotojams. Esmė ta, kad praktikantas tiesiog prisijungia kaip talkininkas į šioje organizacijoje jau vykdomas
veiklas ir darbines funkcijas, neatnešdamas nieko naujo.

B)

Inovacinis modelis. Praktikantas ateina į organizaciją (padalinį) ir pasiūlo visiškai naujas, neįprastas šiam organizacijų tipui
darbines funkcijas, paslaugas ar programas. Pvz.: 1) praktikantas psichologas stebi, kaip darbuotojai bendrauja su
klientais/interesantais ir, apibendrinęs rezultatus, pasiūlo tobulinimo modelį; 2) praktikantas edukologas išnagrinėja personalo bylas
ir sudaro personalo mokymų ir darbuotojų kompetencijų vystymo programą; 3) praktikantas sociologas išnagrinėja, kas rašoma apie
organizaciją/padalinį spaudoje, žiniatinklyje ir pasiūlo viešųjų ryšių programą. Tokio modelio esmė ta, kad praktikantas
organizacijai pasiūlo, įdiegia naujas savo studijuojamos mokslo šakos kompetencijas, veiklas ir paslaugas. Jis pasiūlo tokias
veiklas ir programas, kurios atitinkamoje organizacijoje (padalinyje) paprastai nebuvo atliekamos.

C)

Mišrus modelis. Tai tradicinio ir inovacinio modelių derinys. Praktikantas talkina organizacijai (padaliniui) prie įprastinių darbų,
tačiau lygiagrečiai inicijuoja ir inovacinį projektą, kuomet atlieka naujas, šioje organizacijoje iki šiol nevykdytas veiklas ir funkcijas

Pažymėtina, kad didžioji dalis respondentų buvo linkę palaikyti tradicinį modelį, kuomet
praktikantas ateina į organizaciją ir atlieka šiai organizacijai įprastus darbus ir funkcijas (žr. 2.1.17
pav.).
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2.1.17 pav. Praktikos modelio vertinimas, N=209, proc.

Analizuojant respondentų atsakymus į atviro pobūžio klausimus, kuomet buvo teiraujamasi kokius
praktikantų darbo privalumus ir trūkumus organizacijoje galima būtų išskirti, dauguma atsakiusiųjų
akcentavo keletą pagrindinių veiksnių, kurie lemia studentų praktikos sėkmę ar nesėkmę
konkrečioje organizacijoje. Respondentų atsakymų pagrindu galima būtų suformuluoti tokias
sėkmingos studentų praktikos prielaidas:
Būtinas vadovo/globėjo motyvavimas bei atskiras darbas su praktikantais, norint, kad būtų pasiekti
geri praktikos rezultatai, t.y. būtų įgytos reikalingos praktinės žinios. Šią tezę patvirtina šis teiginys
,, <...Iš esmės praktika yra didelis darbas praktikos vadovui, nes siekiant, kad praktika duotų naudos
pačiam praktikantui ir įstaigai, būtina su praktikantu intensyviai dirbti. Priešingu atveju - praktika
lieka tik popierinė...>“.
Praktikos rezultatas priklauso nuo paties praktikanto asmenybės savybių, t.y. motyvacijos,
darbštumo, iniciatyvumo ir kt. Šią tezę patvirtina šis teiginys ,,..< priklauso nuo praktikanto
asmenybės ir siekių, taip pat darbštumo, atsakingumo...>“.
Sėkmingesnės praktikos tų praktikantų, kuriems aukštoji mokykla suformulavo konkrečią praktikos
užduotį.
Praktikantų motyvacija, nusiteikimas įgyti praktinių žinių ir gebėjimų. Šią tezę patvirtina šie
teiginiai ,,..< turėjome labai įvairių praktikantų, todėl buvo ir gerų įspūdžių ir nelabai..>“, .<
praktikantai labai įvairūs savo charakteriais, žiniomis, nuo ko ir priklauso jų iniciatyvos,
atsakomybė, noras įgyti žinių, patirties..>“.
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2.1.3 lentelė. Praktikantų veiklos vertinimas vietos savivaldos institucijose
Kategorijos

Autentiški respondentų pasisakymai

Praktikantai tinkamai atlieka
techninio pobūdžio darbus

<..atlikdavo techninio pobūdžio užduotis: tvarkydavo dokumentų bylas,
išnešiodavo dokumentus ir pan. ..>
<..atliko techninį darbą..>
<..buvo skyriaus darbuotojų talkininkai nesudėtinguose darbuose..>

Praktikantai bando turimas
teorines žinias pritaikyti
praktikoje

<..turimas teorines žinias mėgina pritaikyti praktikoje...>
<..buvo praktikantų, kurie gerai gebėjo teorines žinias pritaikyti praktiškai..>

Praktikantai tinkamai atlieka
pavestas užduotis

<..atliko pavestas užduotis puikiai...>
<..atliko pavestas užduotis, domėjosi atliekamomis funkcijomis...>
<..gerai atlieka pavestus darbus, rodo iniciatyvumą...>
<..iniciatyvumas, asmeninė atsakomybė, siekis įsigilinti, išmokti atlikti užduotį
geriau..>
<..noriai ėmėsi pavestų darbų, juos atlikę rodydavo iniciatyva atlikti <..naujas
užduotis..>
<..noriai talkina socialiniame darbe, yra žingeidūs, domisi darbu...>
<..praktikantai buvo labai savarankiški, stropūs, gabūs, aktyvūs...>
<..darbštūs, atsakingi, domisi darbu, ieško sprendimo būdų..>
<..darbštus, iniciatyvus, korektiškas, konkretus..>
<..darbštūs, pareigingi,greitai orentuojasiesamoje situacijoje..>
<..didžioji dauguma labai imlūs, stengiasi perimti geriausias žinias..>
<..stengiasi būti naudingais..>
<..gera praktikante, pareiginga stropi..>
<..darbštūs, žingeidūs..>
<..pareigingi, paslaugūs, punktualūs, mandagūs..>

Praktikantai yra darbštūs ir
iniciatyvūs

Neigiami praktikantų darbo
aspektai

<..Didžioji dauguma praktikantų neturi jokio supratimo apie darbą, kuris jam buvo
pavedamas. Jokia aukštoji mokykla neruošia studentų darbui; studentai turi
abstrakčias žinias...>
<..Gero nedaug..>
<..Sunku buvo priversti ką nors daryti..>
<..Nieko pozityvaus nebuvo..>
<..Ne visi praktikantai yra suinteresuoti gerai atlikti užduotis, gilintis..>
<..Praktika atlieka paviršutiniškai vien dėl to kad reikia..>
<..turėjome labai įvairių praktikantų, todėl buvo ir gerų įspūdžių ir nelabai ..>
<..praktikantai dažnai jaučiasi vykdytojais, jų iniciatyva menka...>

Studentų praktikų tobulinimo gairės vietos savivaldos institucijose

Apibendrinant vietos savivaldos institucijų darbuotojų nuomonę apie tai, kaip būtų galima tobulinti
studentų praktiką, buvo išskirtos šios pagrindinės kryptys Aukštųjų mokyklų ir vietos savivaldos
institucijų bendradarbiavimo tobulinimas (glaudesnis bendradarbiavimas tarp aukštųjų mokyklų ir
praktikos vietų, bendras praktikos tikslų nustatymas), praktikos atitikimas studento studijų krypčiai,
praktikantų duomenų bazės parengimas, praktikos užduočių tobulinimas, praktikanto ir praktikos
vadovo vietos savivaldos institucijoje teisių, pareigų ir atsakomybės reglamentavimas ir kt.
(detaliau žr. 2.1.4 lentelėje).
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2.1.4 lentelė. Praktikų tobulinimo kryptys Lietuvos vietos savivaldos institucijose
Kategorijos

Patvirtinantys teiginiai

Aukštųjų mokyklų ir
vietos savivaldos
institucijų
bendradarbiavimo
tobulinimas studentų
praktikų srityje

<..Aukštosios mokyklos bendradarbiavimas su organizacija; ..>
<..Aukštosios mokyklos turėtų domėtis, kaip studentams sekasi atlikti praktiką organizacijose..>
<..Aukštosios mokyklos turėtų daugiau dėmesio skirti praktiką atliekantiems studentams:
tiesioginiai praktikos vadovai nors minimaliai galėtų bendrauti su oraganizacijos, kurioje
studentas atlieka praktiką, praktikos vadovu. ..>
<..Aukštosios mokyklos turėtų tarpininkauti su organizacijomis, derinti praktikos užduotis ir
teikti visą informaciją apie galimybę atlikti praktiką vienoje ar kitoje organizacijoje. ..>
<..Bendradarbiaujant su mokyklų, kurios siunčia studentus praktikai, vadovybe; ..>
<..Reikalingas tamprus bendradarbiavimas tarp mokyklos ir organizacijų, <..Reikėtų abipusio
bendravimo aukštajai mokyklai ir organizacijos vadovui ..>
<..Siūlyčiau aukštosioms mokykloms sudaryti sutartis dėl studentų praktikos atlikimo..>
<..Reikalinga praktikanto motyvacija, didesnis aukštosios mokyklos domėjimasis praktika..>
<..Daugiau kontrolės iš dėstytojų pusės, parinkti praktikos vietą tokią į kurią norėtų ateiti dirbti
studentas baigės studijas. ..>
<..Daugiau universiteto atstovų bendravimo su organizacijos, priimančios jos studentus
praktikai, atstovais..>
<..Glaudesnis ryšys turėtų būti tarp mokymo įstaigos ir įstaigos, kur atliekama praktika..>
<..Labiau reikėtų bendradarbiauti mokslo įstaigoms su organizacijomis, kuriose studentai atlieka
praktiką. ..>
manau kad aukštoji mokykla turėtu labiau domėtis kaip studentai atlieka praktiką. ..>
<..Svarbu įstaigos, kurioje atliekama praktika, bendradarbiavimas su praktikanto dėstytoju
(praktikos vadovu) tiksliau nustatant praktikos tikslus..>
<..Turėtų į organizaciją grįžti universiteto įvertinimas ar, jų manymu, studentui buvo sukurtos
palankios sąlygos praktikai atlikti..>
<..Turi būti glaudesnis aukštosios mokyklos ir praktikantą priėmusios įstaigos
bendradarbiavimas..>
<..Mokyklos ir priimančios organizacijos turi bendradarbiauti ir kartu nustatyti tikslus, nebūtinai
uždavinius ir rezultatų vertinimo kriterijus..>
<..Bendradarbiauti aukštosios įstaigos su administracija, galbūt pasirašant metinius sutartinius
įsipareigojimus dėl studentų skaičiaus ir krypčių. ..>
<..Studijos ir praktika turi būti organizuojamo taip, kad studentas suprastų ką mokosi, kuo nori
dirbti ir kaip atrodys būsimasis darbas. ..>
<..Reikėtų, kad studentams būtų parenkama praktika pagal jo studijų kryptį. Ir pasistengti, kad
praktika būtų naudinga tiek pačiam studentui tiek organizacijai. Dalis studentų į praktiką žiūri
kaip į atostogas mokslo metu, dėl to reiktų pasistengti pakeisti pačių studentų požiūrį. ..>
<..Studento praktika turėtų vykti tokioje įstaigoje, kuri pagal veiklos sritį ir pobūdį yra labiausiai
susijusi su jo studijų sritimi, studijų programa. ..>
<..Aukštosios mokyklos galėtų pateikti įstaigai atitinkamų profesijų praktikantų sąrašus..>
<..Būtų paprasčiau, jei studentų nukreipimo į organizacijas tvarka būtų centralizuota. Dabar
atsitinka taip, kad studentai tiesiog eina per įstaigas ir ieško sau vietos. Kai mes nusprenžiame
juos priimti, gauname atsakymą, kad jie jau vietą susirado kitur, taip gaištamas laikas ..>

Praktikos atitikimas
studento studijų
krypčiai

Praktikantų
duomenų bazės
parengimas
Praktikantų
Praktinių įgūdžių ir
gebėjimų įgijimo
skatinimas
Praktikos užduočių
tobulinimas

Praktikanto ir
praktikos vadovo
vietos savivaldos
institucijoje teisinio
reglamentavimo

<..Jie turėtų įgyti daugiau praktinio patyrimi, panaudodami turimas teotines žinias. Aišku,
studentai turėtų būti aktyvesni ir labiau pasiūlyti savo žinias užsienio kalbų,kompiuterinio
raštingumo išmanymo srityse..>
<..Reikia skirti daugiau dėmesio praktikos užduotims, kad jos tikrai atneštų naudos praktikantui,
o nebūtų tik teorinės žinios, kurios padedamos į „stalčių“, kad nebūtų praktika dėl praktikos,
kurią reikia atlikti. ..>
<..Mokymo įstaigos realus domėjimasis praktika ir tam tikras kontroliavimas, suformuluojant
konkrečias ir realias praktikos užduotis ar temas, jas suderinus su priimančia įstaiga ir
besidomint, kaip jos atliekamos. ..>
<..Tiksliau apibrėžti praktikos užduotis ir atskaitomybę..>
<..Reiktų, kad studemtas praktikos metu turėtų pasiekti konkretų rezultatą..>
<..Studentas turėtu konkrečią užduotį..>
<..Apibrėžti teisės aktais praktikos vadovo ir praktikanto teisinę padėtį, išspręsti praktikos
vadovo darbo apmokėjimo klausimą, kad jis būtų suinteresuotas praktikanto priėmimu, nes tai
nemažas papildomas krūvis..>
<..Praktikos vadovas studentų praktikai turėtų skirti didesnį dėmesį. ..> <..Praktikos vadovui
pačiam reikia vykdyti pavestas funkcijas, kartais pritrūksta laiko skirti studentui. ..>
<..Reglamentuoti. Praktikanto priėmimas, praktikos vadovo paskyrimas ir jo papildomo darbo
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tobulinimas

Praktikos vadovų
rengimas

su praktikantu apmokėjimas turi būti ne vien tik įstaigos, kur atliekama praktika, problema (šiuo
metu bent mūsų įstaigoje nėra praktikuojamas apmokėjimas praktikos vadovui apkritai). ..>
<..Reikėtų numatyti, kad studentus galima būtų įdarbinti, o praktikos vadovams mokėti priedus
už papildomą darbą. ..>
<..Turi būti patvirtinta ministerijos lygiu praktikos atlikimo tvarka, teisiškai, reglamentuotos tiek
aukštajai mokyklai, tiek priimančiajai įstaigai ar organizacijai praktikos atlikimo eiga,
pasirašomos sutartys ir t. T., kad būtų abipusiai naudingi veiksmai, o ne kažkokių formalumų
inscenizavimas..>
<..Už kiekvieną papildomą darbą turi būti atlyginama. Geras vadovavimas studentų praktikai yra
sunkus ir atsakingas darbas, kurio be atlygio nelabai kas nori vykdyti. ..>
<..Studentų praktikai turėtų būti numatytos lėšos ir jos skiriamos organizacijoms, kurios
priims studentus.Lėšas naudoti vadovams mokyti, gal būt apmokėti studentui už praktikos
metu atliktą darbą.Apmokėti vadovui bent už sugaištą laiką ir kantrybę. ..>
<..Praktikos vadovų parengimas (seminaras, kursai, konsulatcijos) – aukštosios mokyklos
iniciatyva; ..>
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2.2 Studentų apklausos rezultatai

Imties sociodemografinės charakteristikos
Iš viso tyrime dalyvavo 647 respondentai iš skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų.

2.2.1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį (N=647)
Tyrimo imties didžiąją dalį sudarė moterys – 77,9 proc., vyrų dalyvavo kiek daugiau nei penktadalis
(2.2.1 pav.). Imtis lytiškumo požiūriu yra asimetriška, tačiau ji atspindi realias tendencijas
aukštajame moksle: socialinių mokslų srities studijos programose dominuoja moteriškos lyties
atstovės.

2.2.2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal aukštosios mokyklos tipą (N=647)

Siekiant nuomonių įvairovės, respondentai buvo atrinkti iš dviejų aukštųjų mokyklų tipų. Imtyje
universitete studijuojančių respondentų skaičius buvo kiek didesnis ir sudarė 55,8 proc. (N=361)
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nuo visų tyrime dalyvavusių respondentų. Tuo tarpu kolegijose studijuojantys respondentai sudarė
44,2 proc. (N=286). (žr. 2.2.2 pav.)

2.2.3 pav. Respodentų pasiskirstymas pagal aukštasias mokyklas, (N=618)

2.2.1 lentelė
Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokios krypties studijų programoje studijuoja/studijavo
(N=647).
Procentinė Absoliutus
Studijų programų kryptys
dalis
skaičius
Vadybos
28,3
183
Viešojo administravimo
28,3
183
Teisės
9,9
64
Kita
8,3
54
Ekonomikos
7,7
50
Sociologijos
6,6
43
Psichologijos
3,6
23
Edukologijos (pedagogikos)
2,8
18
Socialinio darbo
2,5
16
Socialinės pedagogikos
1,9
12
Politikos mokslų
0,2
1

2.2.3 pav. pateiktas respondentų pasiskirstymas pagal skirtingų aukštojo mokslo institucijų
atstovavimą. Kvietimas dalyvauti apklausoje buvo išsiųstas didžiajai daliai Lietuvos aukštųjų
mokyklų. Tyrime dalyvavo respondentai iš 6 Lietuvos aukštųjų mokyklų – 2 kolegijų ir 4
universitetų. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, jog imtis geografiniu bei institucinio atstovavimo
požiūriu yra labai nelygiavertė ir tendencinga. Norėtume pabrėžti, jog socialiniai tyrimai grindžiami
savanoriškumo principu, tad tyrimo rezultatuose atsispindi tik atsiliepusių ir sutikusių dalyvauti
aukštųjų mokyklų studentai ir dėstytojai. Didžiausia dalis respondentų studijuoja Šiaurės Lietuvos
kolegijoje (26,1 proc.) bei Šiaulių valstybinėje kolegijoje (20,7 proc.). Labai panašiai pasiskirstė
42

respondentai iš Mykolo Riomerio bei Kauno technologijos universitetų – pastarieji imtyje
atitinkamai sudarė 20,4 ir 19,6 procento. Mažiausia dalis respondentų yra iš Vytauto Didžiojo (7,1
proc.) bei Šiaulių universitetų (6,1 proc.) (2.2.3 pav.).
Detalus respondentų pasiskirstymas pagal studijų programų kryptis pateiktas 2.2.1 lentelėje. Viso
imtyje dalyvavo respodentų iš 10 socialinių mokslų studijų programų krypčių. Didžiausią dalį
respondentų sudarė vadybos (28,3 proc.) ir viešojo administravimo (23,8 proc.) studijų programose
studijuojantys respondentai. Įprastai šios studijų programos yra pačios gausiausios, kas ir galėjo
salygoti tai, jog pastarųjų atstovavimas imtyje taip pat sudarė dižiausią dalį bendroje respondentų
grupėje ( 2.2.1 lent.)
Tyrime buvo siekiama atskleisti studentų lūkesčius praktikos atžvilgiu bei išanalizuoti realią
situaciją, teigiamus ir neigiamus praktinio mokymo aspektus, tobulintinas vietas, organizavimo ir
praktinio mokymo proceso ypatumus. Tuo tikslu į tyrimo imtį buvo atrenkami studentai jau atlikę
praktiką ir galintys pateikti savo vertinimus, pasidalinti patirtimi, bei dar naeatlikę praktikos
studentai.

2.2.4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar yra atlikę (ar šiuo metu atlieka)
baigiamąją profesinės veiklos praktiką, (N=647)

2.2.5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal aukštąją mokyklą priklausomai nuo to, ar yra
atlikę/neatlikę praktiką, (N=647)
Didžiąją dalį respondentų sudarė dar neatlikę praktikos universitetų bei kolegijų studentai (68,8
proc.), trečdalį sudarė respondentai jau atlikę praktiką/as (31,2 proc.) (2.2.4 pav.).
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2.2.5 pav. pateiktas atlikusių ir neatlikusių praktiką respondentų pasiskirstymas priklausomai nuo
aukštosios mokyklos tipo. Jau atlikusių praktiką/asdalis imtyje yra ženkliai didesnė kolegijoje
studijuojančių respondentų grupėje – atitinkamai tai sudaro 69,3 proc. Tuo tarpu universitete
studijuojančių ir praktiką jau atlikusių respondentų yra nepilnai trečdalis (30,7 proc.). Tokia
situacija galėjo būti sąlygojama skirtingo praktinio mokymo modelio bei apimties kolegijose ir
universitetuose, be to universitetuose praktiką ilgą laiką nebuvo privaloma. Kolegijose studijos
daug stipriau orientuotos į darbo rinką, jose daugiau kreditų numatyta studentų praktikoms. Jei
universitetuose studentų praktikos yra sąlyginai naujas reiškinysir paprastai per studijų laikotarpį
būna tik vieną praktika, tai kolegijose praktikas studentai atlieka daugumoje pora kartų per metus, o
per visą studijų laikotarpį neretai praktikų skaičius siekia 3-5 (2.2.6 pav.).

2.2.6 pav. Kolegijoje studijuojančių respondentų pasiskirstymas pagal atliktų praktikų
skaičių (N=136)
Didžiausią dalį iš kolegijoje studijuojančių ir praktiką atlikusių respondentų grupėje daugiau kaip
trečdalis yra atlikęs net 4 praktikas, daugiau nei penktadalis – 3 (2.2.6 pav.) ir dešimtadalis (10,1
proc.) jau yra atlikę (arba šiuo metu atlieka) baigiamąją profesinės veiklos praktiką. Jau tampa
įprastu reiškiniu, kuomet studijuojantys studentai dirba. Tai, be abejo kelia iššūkius tiek patiems
studentams (mokymosi rezultatai, darbo ir paskaitų suderinamumas ir pan. ), tiek ir aukštajai
mokyklai. Kita vertus, įgyta darbinė patirtis leidžia greičiau adaptuotis naujoje darbo vietoje,
įgyjami praktiniai įgūdžiai, pažįstamas veiklos apsaulis, darbo kultūra organizacijose ir pan. Tyrime
buvo siekiama išsiaiškinti kokią darbinę patirtį turi respondentai (2.2.7 pav.)

2.2.7 pav. Atlikusių ir neatlikusių praktikos respondentų darbinės patirtes charakteristikos
(N=445)
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Bendroje respondentų grupėje neturėję jokios darbinės patirties buvo tik 41,2 procentai tiriamųjų.
Tai reiškia, jog studentai nėra atitrūkę nuo darbo rinkos, turi daugiau ar mažiau darbinės patirties
(2.2.7 pav.).
Vertinant darbinę patirtį jau atlikusių pratiką ir dar neturėjusių praktikos respondentų grupėse,
pastarosios struktūra skiriasi (2.2.8 pav.)

2.2.8 pav. Atlikusių ir neatlikusių praktikos respondentų darbinės patirties charakteristikos,
(N=445)
Tarp atlikusių praktiką studentų yra mažesnė dalis respondentų, neturėjusių darbinės patirties, šioje
grupėje daugiau nei trečdalis dirbo pilną darbo dieną. Tuo tarpu neatlikusių praktikos respondentų
grupėje dažniau pasitaikė turėjusių trumpesnius nei 3 mėn. darbinės patirties epizodus, ypač kalbant
apie darbo patirtį užsienyje (2.2.8 pav.)
Darbinė patirtis ypač vertinga tampa kuomet ji yra susijusi su studijuojama specialybe. Tačiau tokia
patirtimi gali pasigirti ne kiekvienas studentas, o tyrime tai nesudarė net penktadalio nuo visų
tiriamųjų. Daugiau kaip pusė respondentų pažymėjo, jog darbo pobūdis ne visiškai atitiko studijų
kryptį, o daugiau nei penktadalio darbinė patirtis visisškai nesusijusi su studijuojama specialybe.
Tai reikšmingas tyrimo požiūriu radinys, jogkas penktas studentas dirba darbus, nesusijusius su
specialybe. Galima daryti prielaidas, jog tai susiję ne su tikslingų kompetencijų vystymu, bet su
galimybe užsidirbti pragyvenimui, bent minimalių pajamų užsitikrinimui (mokesčiams už
bendrabutį, transportą, studijas, maistą ir pan. (2.2.9 pav.).
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2.2.9 pav. Darbo pobūdžio atitikimas pasirinktai specialybei, (N=647)
Vertinant darbo pobūdžio atitikimą pasirinktai specialybei jau atlikusių ir dar neturėjusių praktikos
respondentų grupėse taip pat pastebėta skirtumų (2.2.10 pav.)

2.2.10 pav. Darbo pobūdžio atitikimas pasirinktai specialybei atlikusių ir neatlikusių
praktiką respondentų grupėse, (N=647)
Tyrimo duomenys rodo, jog atlikusių praktiką respondentų grupėje net trečdalis pažymėjo, kad jų
darbas buvo susijęs su studijuojama specialybe, tuo tarpu dar neatlikusių praktios respondentų tarpe
tokių nebuvo nei dešimtadalio (8,9 proc.). (2.2.10 pav.)

2.2.11 pav. Darbo pobūdžio atitikimas pasirinktai specialybei priklausomai nuo aukštosios
mokyklos tipo, (N=647)
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Lyginant darbo pobūdžio atitikimą pasirinktai specialybei pastebėta, jog kolegijoje studijuojančių
respondetų tarpe dažniau darbo patirtis susijusi su studijų profiliu nei universitete studijuojančiųjų
grupėje. Taip pat darbo pobūdžio atitikimo specialybei vertinimo struktūroje kolegijų atstovų
požiūris aiškesnis. Tokią situaciją lgaėjo sąlygoti stipresnė kolegijų programų orientacija į darbo
rinką, lengviau identifikuojama darbo vieta (2.2.11 pav.).

2.2.12 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal šiuo metu studijuojamų bakalauro studijų
finansavimo modelį, (N=587)

Daugiau nei pusė tiriamųjų (52,3 proc.) moka už studijas pilną kainą, kiek daugiau nei dešimtadalis
(12,3 proc.) studijuoja velstybės iš dalies finansuojamoje studijų veitoje ir kiek daugiau nei treędalis
turi pilnai finansuojamą studijų vietą. Galima daryti prielaidą, jog mokantys už studijas studentai
gali būti reiklesni tiek praktikų organizavimo, tiek praktikos sąlygų bei proceso kokybei (2.2.12
pav.).

Įvairių praktikos charakteristikų vertinimo rezultatai
Respondentai turėjo galimybę įvertinti praktikos naudingumą dešimties balų skalėje, kuomet 1
reiškė, jog praktika visiškai nenaudinga, o 10 – labai gera ir naudinga.
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2.2.13 pav. Praktikos naudingumo vertinimai dešimtabalėje skalėje (proc.)(N=192)

2.2.14 pav. Praktikos naudingumo vertinimai dešimtabalėje skalėje (kumuliuotų dažnių
skirstinys), (N=192)
Bendras vertinimo vidurkis yra gana aukštas – 8,07 balai. Kumuliuotų dažnių skirstinys rodo, jog
iki 7 balų įvertinimų yra apie trečdalis (27,9 proc.), tad pagrindiniai vertinimai telkiasi 8-10 balų
ribose.Pritarimo procentai šiame intervale svyruoja nuo 21,9 – 28,6 proc., dažniausiai pasikartojanti
reikšmė – 10 balų (2.2.13; 2.2.14 pav.).

2.2.15 pav. Respondentų praktikos naudingumo vertinimo vidurkiai dešimtabalėje skalėje
priklausomai nuo aukštosios mokyklos tipo, (N=192)
48

Tyrimas atskleidė, jog kolegijų studentų grupėje praktikos naudingumo vertinimų vidurkis kiek
aukštesnis nei universitete studijuojančių tiriamųjų tarpe – atititinkamai 8,22 ir 7,73 balo (2.2.15
pav.).Skirtumą galėjo sąlygoti tai, jog kolegijų patirtis praktiniame mokyme yra gerokai didesnė nei
universitetų, turi savo tradicijas, atidirbtas ir suderintas darbo chemas, nusistovėjusisu kontaktus,
aiškesnes užduočių sistemas, didesnė programų orientaciją į konkrečias darbo vietas.
Studentų populiacijos imtis tikslingai buvo suformuota įtraukiant praktiką/as jau atlikusius ir dar
neturėjusių praktikos studentus. Tai sudarė galimybę įvertinti tiek praktikos organizavimo,
praktikos proceso priimančioje organizacijoje, praktikos koordinavimo ir pasiekimų vertinimo
situaciją, teigiamas ir neigiamas patirtis bei studentų, neturinčių praktikinės patirties lūkesčius
susijusius su praktika.
Tyrime buvo siekiama įvertinti įvairius praktikos aspektus, tokius kaip organizacijoje sudaromo
praktikos atlikimo sąlygos, mikroklimatas, teikiama parama studentui, požiūris į studentąpraktikantą, praktikos užduočių optimalumas, praktikos koordinavimas, studento požiūris į praktiką
ir pan. (2.2.16 pav.)
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2.2.16 pav. Įvairių praktikos charakteristikų/sąlygų vertinimas, (N=192)
Visumoje pritarimo procentas vertinant tokias praktikų charakteristikas, kaip „priimančioje
organizacijoje buvo paskirtas atsakingas specialistas (globėjas, mentorius), kuris padėjo pritapti, į
kurį galėjau kreiptis patarimo“, „mano įdirbis praktikos metu buvo priimančioje organizacijoje
įvertintas objektyviai ir teisingai“, „mano praktikos įdirbis buvo dėstytojo (praktikos vadovo)
įvertintas objektyviai ir teisingai“, „praktikos metu susipažinau su būsima profesija“, „praktikos
užduotis buvo optimali savo apimties ir sudėtingumo požiūriu, atitiko realias praktikanto
galimybes“ „mano veikla, mano praktikos užduotis buvo tinkamai ir aiškiai suplanuota, tiksliai
žinojau, ką ir kada turiu padaryti“ bei „priimanti organizacija sutiko mane (praktikantą) šiltai ir
žiūrėjo kaip į lygiavertį partnerį, kolegą“ yra gana aukšti ir svyruoja nuo78,4 iki 82,4 procentų.
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Teigiamas požymis tas, jog absoliuti dauguma respondentų vis tik buvo užimti ppraktikos metu,
jiems neteko tuščiai leisti laiko. Tačiau vertas dėmesio faktas, jog beveik pusė respondentų (46,8
proc.) praktiką laiko tik formalumu. Tokį požiūrį galėjo lemti ir priimančioje organizacijoje
susiformavęs atsainus, neatsakingas požiūris į praktikantą bei praktiką apskritai ir, tuo pčiu, pario
studento požiūris į praktiką. Taip pat verta pastebėti, jog katedros dėstytojų-pratikos vadovų
aktyvumasyra kiek per menkas. Tai, jog dėstytojas, vadovaujantis praktikais, domėjosi, kaip man
sekasi, konsultavo, padėjo, patarė pritarė tik kiek daugiau nei pusė (54,3 proc.) respondentų.
Vertinant organizacijoje sudarytas praktikos atlikimo sąlygas, ne visuomet jos buvo pakankamos,
ypač vertinant informacijos prieinamumo prasme (2.2.16 pav.).
Lyginant įvairių praktikos charakteristikų vertinimą kolegijos ir universiteto studentų grupėse,
paaiškėjo, jog kolegijos studentai daug palankiau vertina atliktą/as praktiką/as nei universitetų
studentai (2.2.17 pav.). Ypatingai ryškūs skirtumai kalbant apie užduočių optimalumą apimties ir
sudėtingumo požiūriu, ji labiau atitiko realias kolegijos praktikanto galimybes nei universiteto
studentų tarpe. Taip pat kolegijoje studijuojantys respondentai daug dažniau akcentavo, jog jų
praktikos eiga bei užduotys buvo aiškiai suplanuotos, jie tiksliai žinojo ką turi daryti, o dėstytojai
aktyviau domėjosi praktikos eiga, teikė konsultacijas, padėjo, patarė. Šiuos skirtumus galėjo
sąlygoti didesnė praktikų vykdymo patirtis kolegijų sektoriuje, atidirbtos proktikos organizavimo,
koordinavimo procedūros ir pan. (2.2.17 pav.).
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2.2.17 pav. Įvairių praktikos charakteristikų/sąlygų vertinimas priklausomai nuo aukštosios
mokyklos tipo: pritarimo procentas12 (N=192)

Teigiami praktikos aspektai
Klausimyno struktūroje buvo numatyta galimybė respondentams laisvai reikšti savo nuomonę,
pasidalinti savo patyrimais praktikos metu. Analizuojant atvirus atsakymus, išryškėjo teigiamos ir
neigiamos praktikos charakteristikos, sukuriomis studentams teko susidurti.

12

Pritarimo procentas yra išvestinis dydis, gautas sumuojant „Tikrai taip“ bei „Taip“ reikšmesir ir yra
interpretuojamas kaip pritarimas teiginiams
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2.2.2 lentelė. Teigiamas praktikos charakteristikas iliustruojančios kategorijos
Galimybė „iš arti“ pažinti darbo specifiką
Galimybė praktiškai pritaikyti įgytas žinias
Bendradarbiavimo kultūra organizacijoje
Patirtos teigiamos emocijos
Priimančios organizacijos organizacinė ir edukacinė parama, konsultavimas
Pagarba studentui
Pozityvus organizacijos mikroklimatas
Įgytos naujos žinios, įgūdžiai, patirtis
Naudinga patirtis ateičiai
Informacijos prieinamumas organizacijoje
Galimybė kūrybiškai atlikti užduotis
Organizacijos darbuotojų - mentorių kompetencija
Patikėta atsakomybė
Komandinis darbas organizacijoje
Lankstus grafikas
Organizacijos tradicijos
Susipažinimas su realia veikla, veiklos specifika
Pozityvi organizacijos mikroaplinka
Įgyjama vertinga patirtis
Įdomi, motyvuojanti darbui praktika
Atsiranda galimybė įsidarbinti
Organizacijos kolektyvo, vadovo parama
Įgyjamos naujos žinios, įgūdžiai
Stimulas tobulėti
Sudarytos praktikos atlikimo sąlygos
Savęs pasitikrinimas ar tinka pasirinktai specialybei
Kolektyvo pagarba, lygevertis kolegialus bendravimas

Teigiama respondentų patirtis labiausiai susijusi su palankiu organizacijos klimatu, kolektyvo
geranoriškumu, pagarba bei teikiama pagalba praktikantui, organizacijos suteiktomis praktikos
atlikimo sąlygomis, galimybe įgyti vertingos praktinės patirties bei galimybe įsidarbinti toje
organizacijoje, kurioje atliko praktiką. Taip pat buvo išsakytos nuomonės, jog praktika padėjo
geriau pažinti save, pasitikrinti
2.2.3 lentelė. Neigiamas praktikos charakteristikas iliustruojančios kategorijos
Teko atlikti tik pagalbinius darbus, nesusijusius su studijuojama specialybe
Netinkamas metų laikas praktikai
Neplanuojama praktikanto darbo veikla
Jautėsi išnaujami kaip nemokama darbo jėga
Per mažai jautė dėmesio ir paramos iš organizacijos
Netoleruojama praktikanto iniciatyva
Ribotos galimybės savarankiškai atlikti atitinkamas veiklas, dirbti, nepasitikėjimas praktikantu
Neaiškus darbo atsakomybės, funkcijų pasiskirstymas organizacijoje
Praktikos vadovų atsainus požiūris į praktikantą ir atliekamą praktiką
Organizacija ribojo priėjimą prie informacijos
Per maža veiklos įvairovė
Per daug praktikantų vienu metu
Studentų panaudojimas darbuotojų reikmėms
Studentai neįtraukiami į veiklas, dažnai tenka būti tik stebėtojais
Atsainus darbdavių požiūris į praktiką, praktika nelaikoma veikla
Fiktyvi praktika
Nepaskiriamos veiklos, užduotys praktikantui
Per mažai įgyjama darbo patirties
Nepasitikėjimas praktikantu, neleidžiama dirbti svarbesnių darbų
Nebuvo aiškaus praktikos vadovo
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Per trumpa praktikos trukmė
„Popierinė“ praktika, formalus praktikos atlikimas
Studijų metu įgytos žinios neatitinka realioje veikloje reikiamų žinių ir įgūdžių
Neapmokama studento veikla
Neoptimalios praktikos užduotys
Neįgijama naujos patirties, žinių
Darbdaviai nesuinteresuoti, nepalaiko mokymosi kultūros organizacijoje

Neigiami praktikos aspektai analogiškai susiję su nepalankiu organizacijos klimatu, neigiamu
darbdavių bei darbuotojų požiūriu į praktikantą ir praktiką visumoje, paramos studentui trūkumu,
praktikos eigos plano, aiškumo trūkumu, ribotomis galimybėmis įgyti naujos patirties, informacijos
ribojimas ir pan.
Tyrime pagal tuos pačius požymius buvo vertinami ir respondentų, dar neturėjusių praktikos,
lūkesčiai, susiję su praktikų organizavimu, praktikos procesu priimančioje organizacijoje, teikiama
parama vei pasiekimų vertinimu. Praktiškai pagal visus požymius lūkesčiai yra išreikši labiau nei
realiai įvertintos įvairios praktikos cahrakteristikos (2.2.18 pav.).
Absoliuti dauguma praktikos neatlikusių respondentų tikisi, jog praktika sudarys galimybę geriau
pažinti būsimą profesiją, tikisi optimalių, gerai suplanuotų užduočių ir praktikos eigos, objektyvaus
pasiekimų vertinimo tiek organizacijoje, tiek aukštojoje mokykloje, tinkamų praktikos atlikimo
sąlygų, organizacijos kolektyvo paramos ir pan. bendras pritarimo procentas svyruoja nuo 79 iki
96,9 procentų (2.2.18 pav.).

54

2.2.18 pav. Respondentų lūkesčiai praktikos atžvilgiu (N=448)

Nežiūrint į tai, jog pozityvūs respondentų lūkesčiai praktikų atžvilgiu labai stipriai išreikšti, verta
atkreipti dėmesį į taip, jog beveik pusė respondentų (44,5 proc.) dar neturintys praktikinės patirties ,
praktiką laiko formaliu dalyku, kurį būtina atlikti. Tai rodo susiformavusias neigiamas nuostatas ir
turėtų būti rimtas signalas praktikų organizatoriams aiškintis ir gilintis į tokios situacijos priežastis
ir ieškoti galimybiu situaciją keisti.
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2.2.19 pav. Respondentų lūkesčiai praktikos atžvilgiu priklausomai nuo aukštosios mokyklos
tipo: pritarimo procentai (N=448)

Lyginant su praktika susijusius kolegijoje ir universitete studijuojančių respodentų lūkesčius
visumoje jie yra panašūs. Kiek ryškiau kolegijos studentų tarpe išreikštas noras geriau susipažinti su
būsima profesija, jiems labiau reikalinga dėstytojo parama ir praktikos eigos koordinavimas. Tačiau
verta atkreipti dėmesį, jog kolegijos studentų tarpe dažnesnės nuostatos, jog praktika yra tik
formalumas, pritarimas šiam teiginiui siekia net 51,1 proc., tuo tarpu universitete studijuojančių
respondentų grupėje tokąi nusotatų turinčių dalis yra 38,4 procento (2.2.19 pav.). Tačiau net ir tokiu
atveju šis skaičius yra aukštas ir vertas gilesnės analizės.

Studentų, neatlikusių praktikos lūkesčiai, susiję su būsima praktika
Respodentams buvo suteikta galimybė laisvai išsakyti savo lūkesčius būsimos praktikos atžvilgiu.
Pagrindiniai lūkesčiai susiję su galimybe pažinti veiklą, realias situacijas bei įgyti vertingos
praktinės patirties. Tai, respondentų požiūriu, gali padidinti jų galimybes lengviau įsilieti į darbo
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rinką. Dažnai praktikos vieta siejama su būsima darboviete, t.y. manoma, jog praktikos atlikimas
organizacijoje padidins jų šansus ateityje joje įsidarbinti (2.2.4 lent.).
2.2.4 lentelė.
Respondentų lūkesčius praktikos atžvilgiu iliustruojančios kategorijos
Galimybė pažinti realią veiklą, situacijas, veiklos specifiką
Įgyti kolektyvinės veiklos patirties
Praktika siejama su būsima darbo vieta, galimybe įsidarbinti organizacijoje, kurioje atliks praktiką
Praktika atitiks studijų kryptį
Galimybė pritaikyti žinias praktikoje
Praktika turėtų padėti identifikuoti gerus ir prastai studijuojančius studentus
Įgyti patirties, naudingos ir reikalingus būsimoje veikloje, geriau pasirengti darbo rinkai
Įgyti pasitikėjimo savimi
Turėtų būti apgalvota galimybė mokėti studentams atlyginimą
Įgyti praktiškų žinių, susijusių su būsimu darbu
Praktikantus gerbs ir vertins darbuotojai
Palankaus mikroklimato
Darbuotojų, praktikos vadovo parama
Organizacija sudarys sąlygas prieiti prie reikiamos informacijos

Taip pat nemaža dalis studentų tikisi, jog praktika atitiks jų pasirinktą studijų kryptį ir specialybę.
Nemaža lūkesčių dalis susijusi su organizacijos vidine aplinka bei praktikos sąlygomis, t.y. su
palankiu, konfortišku mikroklimatu, pagarbiu elgesiu, parama, konsultavimu iškilus problemoms
(2.2.4 lent.).
Tyrime buvo vertinami ir tokie praktikos aspektai, kaip praktikos vietų paieška, nuostatos ir
galimybės praktiką atlikti užsienyje, požiūris į skirtingą savarankiškumo ir kūrybiškumo lygmenį
nusakančius praktikos modelius.
Požiūris į praktikos vietos paieškos būdus pateiktas 2.2.20, 2.2.21 bei 2.2.22 paveiksluose.

2.2.20 pav. Praktikos vietos paieškos būdai atlikusių praktiką respondentų grupėje, (N=199)
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2.2.21 pav. Respondentų, neatlikusių praktikos, požiūris ir lūkesčiai, susiję su praktikos vietos
paieškos būdais, (N=448)

2.2.22 pav. Atlikusių ir neatlikusių praktiką respondentų požiūrių palyginimas į praktikos
vietos paiešką (pritarimo procentas), (N=647)
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Tyrimas atskleidė, jog dažniausiai respondentai praktikos vietą susirado patys savo iniciatyva (73,9
proc.) bei pusė jų taip pat pasinaudojo asmeninės pažintimis (49,8 proc.). Verta pastebėti, jog tik
beveik trečdaliu atvejų (29,7 proc.) praktikos vietą rekomendavo ar paskyrė katedra, jos dėstytojai.
Pastebimas per menkas dalyvavimas kuriant praktikos vietų tinklą kitų aukštosios mokyklos
struktūrų, tokių kaip dekano, prodekanų bei studentų atstovybės iniciatyvos. Taičua vertinant
studentų, dar neatlikusių praktikos lūkesčius paaiškėjo, jog minėtų padalinių iniciatyva yra labiau
laukiama nei yra realybėje. Ypač dideli lūkesčiai susiję su katedros bei jos dėstytojų pagalba (91,1
proc.) ieškant ar rekomenduonat praktikų vietas (2.2.20, 2.2.21, 2.2.22 pav.). Net trečdalis
respondentų mano, jog aktyvesnės turėtų būti ir pačios organizacijos viešindamos galimybes bei
praktikos atlikimo sąlygas ir taip pritraukti studentus.
Apibendrinant galima daryti išvadą, jog studentų, neturėjusių praktikos lūkesčiai labai skiriasi nuo
realybės. Pastarieji tikisi didesnio aktyvumo formuojant praktikos vietų tinklą ir galimybes iš tokių
aukštosios mokyklos struktūrinių padalinių, kurie realiai dažniau tokiuose procesuose nedalyvauja
arba dalyvauja labai minimaliai.
Vertinant respondentų galimybes atlikti praktiką užsienyje paaiškėjo, jog didžioji dalis (79,4 proc.)
praktiką mieliau norėjo atlikti Lietuvoje. Tačiau beveik penktadalis norėjo praktiką atlikti užsienio
organizacijose, tačiau dėl vienų ar kitų priežasčių jiems tai padaryti nepavyko. Ir tik labai nedidelė
dalis – 3,5 proc. respondentų turėjo galimybę atlikti praktiką užsienyje (2.2.23 pav.).

2.2.23 pav. Atlikusių praktiką respondentų nuostatos ir galimybės praktiką atlikti užsienyje
(N=199)

2.2.24 pav. Neatlikusių praktikos respondentų nuostatos ir galimybės praktiką atlikti
užsienyje (N=448)
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Vertinant respondentų, neatlikusių praktikos lūkesčius paaiškėjo, jog pastarieji daug dažniau sieja
praktiką su užsienio organizacijomis (44,9 proc.), tačiau dar nėra tikri dėl galimybių. Gal būt
aukštoji mokykla galėtų šiame procese suvaidinti nemažą vaidmenį sudarant studentams praktikos
galimybę užsienyje. Šioje gurpėje taip pat daugiau respondentų turi realias galimybes atlikti
praktikas užsienyje, tačiau dar abejoja ar šia galimybe pasinaudos (2.2.24 pav.).
Šiame tyrimo etape buvo siekiama išsiaiškinti studentų požiūrį į skirtingo savarankiškumo bei
kūrybiškumo lygmens reikalaujančias užduotis bei jų realizavimo galimybes. Galimi bent keli
praktikos užduoties atlikimo modeliai. Tradicinis modelis- praktikantas ateina į organizaciją ir
atlieka šiai organizacijai (ar jos padaliniui) įprastinius darbus bei funkcijas. Kitaip tariant,
praktikantas arba laikinai užima tipinę darbo vietą, arba jam laikinai sukuriama tokia darbo vieta,
arba jis tiesiog talkina nuolatiniams darbuotojams. Esmė ta, kad praktikantas tiesiog prisijungia kaip
talkininkas į šioje organizacijoje jau vykdomas veiklas ir darbines funkcijas, neatnešdamas nieko
naujo.Inovacinis modelis -praktikantas ateina į organizaciją (padalinį) ir pasiūlo visiškai naujas,
neįprastas šiam organizacijų tipui darbines funkcijas, paslaugas ar programas. Pvz.: 1) praktikantas
psichologas stebi, kaip darbuotojai bendrauja su klientais/interesantais ir, apibendrinęs rezultatus,
pasiūlo tobulinimo modelį; 2) praktikantas edukologas išnagrinėja personalo bylas ir sudaro
personalo mokymų ir darbuotojų kompetencijų vystymo programą; 3) praktikantas sociologas
išnagrinėja, kas rašoma apie organizaciją/padalinį spaudoje, žiniatinklyje ir pasiūlo viešųjų ryšių
programą. Tokio modelio esmė ta, kad praktikantas organizacijai pasiūlo, įdiegia naujas savo
studijuojamos mokslo šakos kompetencijas, veiklas ir paslaugas. Jis pasiūlo tokias veiklas ir
programas, kurios atitinkamoje organizacijoje (padalinyje) paprastai nebuvo atliekamos. Mišrus
modelis - tai tradicinio ir inovacinio modelių derinys. Praktikantas talkina organizacijai (padaliniui)
prie įprastinių darbų, tačiau lygiagrečiai inicijuoja ir inovacinį projektą, kuomet atlieka naujas, šioje
organizacijoje iki šiol nevykdytas veiklas ir funkcijas.
Tyrimas atksleidė, jog visumoje optimaliausias respodentų požiūriu yra mišrus modelis,
apjungiantis tiek įprastinių , tiek ir inovacinių užduočių atlikimą, funkcijų vykdymą (2.2.25 pav.).

2.2.25 pav. Respondentų požiūris į praktikos organizavimo modelius, (N=647)
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2.2.26 pav. Atlikusių ir neatlikusių praktikos respondentų požiūris į praktikos organizavimo
modelius, (N=647)
Lyginant požiūrius į skirtingus praktiko modelius jau atlikusių praktiką/as ir dar neturėjusių
pratikos respodentų grupėse esminių skirtumų neišryškėjo. Abi grupės prioritetą teikia mišriam
praktikos modeliui (2.2.26 pav.)
Tyrimo klausimyne studentams buvo įtraukti labai svarbūs praktikos požiūriu aspektai, tokie kaip
praktikos užduočių aiškumas, optimalumas, jų individualizavimas, susietumas su studijų kryptimi,
studentų parengimas ir išleidimas į praktiką, praktikos koordinavimas bei pasiekimų aptarimas ir
vertinimas.
Vertinant įvairias kokybines praktikos užduočių charakteristikas išryškėjo, jog daugumoje atvejų
praktikos užduotys buvo konkrečios ir aiškiai struktūruotos. Tam pritarė 67,8 proc., iš dalies pritarė
24,6 proc. Dažniau praktikos užduotys yra unifikuotos, studentams pateikiami keli tipiniai jų
variantai (50,3 proc.), tuo tarpu individualizuojamos pagal organizacijos pobūdį užduotys yra kur
kas rečiau (34,7 proc.) ir trečdalis teigia, jog jiems buvo pateiktos tik bendros veiklos gairės (2.2.27
pav.).
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2.2.27 pav. Praktikos užduočių charakteristikų vertinimas bendroje grupėje, (N=199)

2.2.28 pav. Praktikos užduočių charakteristikų skirtumai prikalusomai nuo aukštosios
mokyklos tipo, (N=199)
Lyginant praktikos užduočių charakteristikas kolegijoje ir universitete studijuojančiųjų respondentų
grupėse išryškėjo keletas skirtumų. Kolegijose formuluojamos praktikos užduotys yra labiau
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stuktūruotos ir konkrečios (82,9 proc.) nei universitete (32,2 proc.). Be to, beveik pusė (44,6 proc.)
universitete studijuojančių respondentų teigė, jog buvo suformuluotos tik pagrindinės veiklos
gairės, kai tuo tarpu kolegijų studentų grupėje pritarimas tokiam teiginiui nesiekė ketvirtadalio (24,3
proc.). Kolegijos labaiu orientuotos į tipinių užduočių formulavimą. Universitete organizuojamų
praktikų metu užduotys dažniau nei kolegijose yra individualizuojamos pagal organizacijos veiklos
pobūdį, dažniau derinamos su priimančia organizacija bei labiau atitinka katedros mokslininkų
interesus (2.2.28 pav.).

2.2.29 pav. Įvadinės informacijos (instruktažo) apie praktikos organizavimą ir reikalavimus
pateikimas (N=199)

2.2.30 pav. Įvadinės informacijos (instruktažo) apie praktikos organizavimą ir reikalavimus
pateikimas priklausomai nuo aukštosios mokyklos tipo, (N=199)
Tyrimas atskleidė, jog visumoje studentams yra pateikiama įvadinė informacija apie praktikos
organziavimą ir reikalavimus. Kolegijose šiam parengiamąjam etapui skiriama kiek daugiau
dėmesio (70 proc.) nei universitete (50,8 proc.) (2.2.29, 2.2.30 pav.) .
Vertinant kokia dalykinė ir motyvuojanti informacija apie praktiką studentams yra suteikiama
paaiškėjo, jog didžiausias dėmesys yra skiriamas instruktavimui apie praktikos ataskaitos rengimą,
užduočių reikalavimus ir vertinimo kriterijus, praktikos eigą ir etapus, kur gauti paramą iškilus
neaiškumamsir pan. Mažiausiai skiriama dėmesio studento pareigų ir teisių išaiškinimui bei
praktikos koordinavimo ir priežiūros apibūdinimui. Net trečdalis respondentų teigia, jog jiems
nebuvo pateikti praktiką reglamentuojantys dokumentai, praktikos ataskaitų pavyzdžiai (2.2.31
pav.).
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2.2.31 pav. Dalykinės ir motyvuojančios informacijos suteikimas studentams apie praktiką,
(N=199)
Lyginant dalykinės ir motyvuojančios informacijos apie praktiką universitete ir kolegijoje
studijuojančių respndentų grupėse paaiškėjo, jog šis parengiamasis praktikos etapas pagal visas
charakteristikas geriau vertinamas kolegijose, nei universitete. Ypatingai ryškūs skirtumai išryškėja
kalbant apie motyvavimą praktikai, reikalavimų praktikos užduočiai bei vertinimo kriterijų
pateikimą, praktikanto teisių ir pareigų išaiškinimą, praktikos kontrolės eigos aptarimą bei studentų
aprūpinimą praktiką reglamentuojančiais dokumentais (2.2.32 pav.)

2.2.32 pav. Dalykinės ir motyvuojančios informacijos suteikimas studentams apie praktiką,
(N=199)
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Praktikos eigos koordinavimas ir priežiūra yra labai svarbi aukštosios mokyklos funkcija. Tai
leidžia laiku pastebėti kylančias problemas ir priimti atitinkamus sprendimus, stebėti studentų
pažangą, kita vertus, dėmesio parodymas, koordinavimas motyvuoja studentus, verčia juos
atsakingiau žiūrėti į praktikos procesą. Tačiau, kaip rodo tyrimo duomenys, daugiau nei pusė atvejų
(54,8 proc.) aukštoji mokykla visiškai nesidomėjo studento praktika ir pasiekimais, daugiau nei
ketvirtadaliu atveju tai vyko tik kartą kitą. Šie rezultatai rodo, jog praktikos koordinavimas yra
nepakankamas ir aukštoji mokykla turi labiau būti aktyvi ir prisiimti didesnę atsakomybę (2.2.33
pav.).

2.2.33 pav. Aukštosios mokyklos domėjimasis studentų atliekama praktika, (N=199)
Efektyvi komunikacija su praktikos vadovu yra viena iš sėkmingos praktikos prielaidų. Tai
studentui leidžia gauti reikiamas konsultacijas, paramą, o dėstytojui galimybę įvertinti praktikos
eigą. Tyrimas atskleidė, jog dažniausiai studentai praktikos metu su dėstytoju-praktikos vadovu
komunikuoja elektroninu paštu (72,4 proc.) bei konsultacijų forma (68,3 proc.). Mažiausiai
populiari komunikavimo forma telefonu ar skypu (37,2 proc.) (2.2.34 pav.).

2.2.34 pav. Komunikacijos su dėstytoju būdai (kanalai), (N=199)
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2.2.35 pav. Komunikacijos su dėstytoju būdai (kanalai) priklausomai nuo aukštosios
mokyklos tipo (N=199)

Lyginant komunikacijos tarp studento ir dėstytojo būdus kolegijoje ir universitete paaiškėjo, jog
universitete kiek didesnį prioritetą teikia konsultaciniam komunikacijos būdui, tuo tarpu kolegijoje
– telefonu ar skype (2.2.35 pav.)
Respondentams buvo sudaryta galimybė įvertinti bendradarbiavimą tarp katedros, dėstytojų ir
studentų dešimties balų sistemoje. Bendras vertinimo vidurkis yra 7,6 balo. Pagrindiniai vertinimai
telkiasi 8-10 balų ribose, pritarimo procentai šiame intervale svyruojanuo 18,8 proc. iki21,9 proc.
Dažniausiai pasikartojanti reikšmė – 10 balų.

2.2.36 pav. Bendradarbiavimo tarp katedros, dėstytojo ir praktikanto vertinimas, (N=192)

66

2.2.37 pav. Bendradarbiavimo tarp katedros, dėstytojo ir praktikanto vertinimo vidurkiai
priklausomai nuo aukštosios mokyklos tipo, (N=192)

2.2.38 pav. Bendradarbiavimo tarp katedros, dėstytojo ir praktikanto vertinimo vidurkiai
priklausomai nuo aukštosios mokyklos tipo (kumuliuotų dažnių skirstinys), (N=192)
Lyginant bendradarbiavimą tarp katedros, dėstytojų ir studentų kolegijoje ir universitete
studijuojančių repsndentų grupėse išryškėjo statistiškai reikšmingi skirtumai (MannWhitneykeriterijus, p=0,000). Paaiškėjo, jog bendradarbiavimą palankiau vertina kolegijų studentai.

2.2.39 pav. Ar dėstytojas konsultavo, teikė naudingus patarimus kaip spręsti iškilusias
problemas, (N=199)
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Tyrimo rezultatai atskeldė, jog daugumoje atvejų dėstytojai konsultavo studentus, teikė jiems
patarimus kaip išspręsti iškilusias problemas (73,9 proc.) (2.2.39 pav.)

2.2.40 pav. Ar dėstytojas konsultavo, teikė naudingus patarimus kaip spręsti iškilusias
problemas, (N=199)
Lyginant dėstytojų teikiamą konsultacinę paramą studentams paaiškėjo, jog ši dėstytojų veikla daug
palankiau vertinama kolegijose studijuojančių respondentų grupėje (80 proc.), nei universitete (59,3
proc.) (2.2.40 pav.)Šie skirtumai statistiškai reikšmingi, tikrinta taikant Chi2 kriterijų, (p= 0.002)
Praktikos aptarimas yra labai svarbus praktikos etapas, .eidžiantis įsivertinti tiek studentui pasiektą
pažangą, tiek katedrai spręsti apie praktikos organizavimo sėkmes ir nesėkmes. Absoliuti dauguma
respodentų teigia, jog pasibaigus praktikai vyksta jos aptarimas ir vertinimas (88,4 proc.) (2.2.41
pav.). Kolegijoje šis etapas realizuojamas kiek sėkmingiau (92,1 proc.) nei universitete (79,7 proc.)
(2.2.42 pav.).

2.2.41 pav. Ar pasibaigus praktikai vyko jos aptarimas ir vertinimas?, (N=199)
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2.2.42 pav. Ar pasibaigus praktikai vyko jos aptarimas ir vertinimas?, (N=199)

Praktikos aptarimas priimančioje organizacijoje yra labai reikšmingas tuo požiūriu, jog studento
pažangą vertina visą praktikos laikotarpį vadovavę praktikai ir stebėję studento veiklą darbuotojaipraktikai/specialistai. Respondentai teigia, jog didžiaja dalimi praktikos rezultatai organziacijoje
buvo įvertinti objektyviai (79,9 proc.), jie buvo aptarti individualiai su praktikos vadovu (73,4
proc.). Tačiau per menkai yra įsigilinama į studento praktikos rezultatus, o pusė respondentų teigia,
jog vadovai nėra supažindinami su jų praktikos rezultatais (2.2.43 pav.). Šie skirtumai statistiškai
reikšmingi, tikrinta taikant Chi2 kriterijų, (p= 0.012).

2.2.43 pav. Praktikos rezultatų aptarimas priimančioje organizacijoje, kurioje studentas
atliko praktiką, (N=199)
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2.2.44 pav. Praktikos rezultatų aptarimas priimančioje organizacijoje, kurioje studentas
atliko praktiką priklausomai nuo aukštosios mokyklos tipo, (N=199)
Lyginant praktikos rezultatų aptarimą priimančioje organizacijoje paaiškėjo, jog kolegijose
studijuojantys respondentai šį etapą palankiau vertina pagal visus pavienius požymius (2.2.44 pav.).

2.2.45 pav. Praktikos rezultatų aptarimas katedroje, (N=199)
Praktikos rezultatų aptarimas ir vertinimas yra vienas iš studentų daromos pažangos stebėsenos
metodų bei tobulėjimo prielaidų per grįžtamojo ryšio davimą. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog
didžioji dauguma (79,9 proc.) respondentų jaučiasi, jog jų praktikos rezultatai katedroje buvo
įvertinti objektyviai ir teisingai. Dažnesnė praktikos rezultatų vertinimo forma yra individualus
aptarimas su katedros dėstytoju – praktikos vadovu (67,8 proc.) nei viešas aptarimas, dalyvaujant
katedros dėstytojams bei grupės studentams (50,8 proc.). Daugiau kaip pusė studentų mano, jog į jų
rezultatus katedroje buvo įsigilinta, tačiau analogiškai jaučiasi, jog jų rezultatai ir pasiekimai
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katedrai nėra svarbūs. Tai, be abejo, yra tobulintina praktikos orgzanizavimo dalis aukštojoje
mokykloje (2.2.45 pav.).

2.2.46 pav. Praktikos rezultatų aptarimas katedroje priklausomai nuo aukštosios mokyklos
tipo, (N=199)
Lyginant praktikos rezultatų aptarimo būdus kolegijoje ir universitete studijuojančių respondentų
grupėse, paaiškėjo, jog kolegijoje visumoje visos rezultatų aptarimo formos taikomos dažniau nei
universitete. Ypatingai skiriasi viešo praktikos aptarimo formos taikymas. Toks rezultatų aptarimo
būdas daug dažniau taikomas kolegijoje (62,1 proc.) nei universitete (23,7 proc.). taip pat kolegijoje
katedra labiau yra suinteresuota ir gilinasi į praktikos rezultatus (2.2.46 pav.)
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2.3. Aukštųjų mokyklų dėstytojų (praktikos vadovų) apklausos rezultatai
Socialinės demografinės respondentų charakteristikos
Tyrime dalyvavo 78 dėstytojai atstovaujantys universitetines (Kauno technologijos, Mykolo
Romerio, Vytauto Didžiojo, Šiaulių universitetą ir kt.) ir neuniversitetines (Kauno kolegija, Šiaulių
valstybinė kolegija, Šiaurės Lietuvos kolegija ir kt.) aukštąsias mokyklas. Respondentų
pasiskirstymas pagal lytį atvaizduotas 2.3.1 paveiksle (žr. 2.3.1 pav.).

2.3.1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį, N=78, proc.

Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių respondentų užima lektoriaus pareigas (53,8 proc.).
Mažiausiai respondentų nurodė, kad užima profesoriaus pareigas (žr. 2.3.2 pav.). Trečdalį
respondentų sudarė docento pareigas užimantys dėstytojai.

2.3.2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal pareigas, N=78, proc.
Mokslinį laipsnį nurodė turintys kiek mažiau nei pusė respondentų (žr. 2.3.3 pav).
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2.3.3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai ar turi mokslinį laipsnį, N=78, proc.
Didžioji dauguma respondentų paminėjo, kad studentams praktikos metu galima patikėti
reprodukcinio pobūdžio protinį darbą ir užduotis (žr. 2.3.4 pav.) Tai, kad praktikantams galima
patikėti visiškai naujų dalykų kūrimą, paremtą analitiniu mąstymu, pasisakė tik kiek daugiau nei
pusė apklaustųjų.

2.3.4 pav. Respondentų atsakymų pasiskirstymas į klausimą ,,Kokio pobūdžio darbus galima
būtų patikėti praktikantams”, N=78, proc.
Respondentai nurodė, kad studentai praktikos vietose galėtų bendrauti su klientais, tvarkyti įmonės
dokumentus, ieškoti informacijos, atlikti sociologinius tyrimus, dirbti vadybininkų asistentais ir k.t.
(detaliau žr. 2.3.1 lentelėje).
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2.3.1 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimą ,, Ką Jūsų nuomone praktikantai galėtų
daryti praktikos vietose? Kokius vaidmenis, darbus ar funkcijas jiems galima būtų pavesti?“

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pritaikyti sociologinių tyrimų metodus organizacijų veikloje (darbuotojų motyvacijos, klientų pasitenkinimo, ar
kt.apklausos);
Padėti parengti įvairių projektų paraiškas (priklausomai nuo organizacijos veiklos srities);
Administratorės, vadybininko;
Atlikti sociologinius tyrimus, surinkti statistinę informaciją apie organizacijos aplinką ir kt.;
Atsižvelgiant į studento sugebėjimus, būtų galima skirti atlikti: dokumentų archyvavimo darbą; parengti tam tikro
dokumento/analizės dalį, dirbant komandoje kai rengiami tam tikri dokumentai, pvz. ataskaitų, strateginių planų tam tikros
dalys; Aukštosios mokyklos studentai - praktikantai, atsižvelgiant i studijų programos specializaciją ir kursą, kuriame jis
studijuoja, praktikos vietose, manau, turi atlikti realioje verslo įmonėje dirbančių darbuotojų funkcijas bei darbus;
Bendrauti su klientais, tvarkyti įmonės dokumentus, atlikti įmonei naudingą tyrimą;
Bendrauti su klientais, įmonės darbuotojais, padėti tvarkyti dokumentus, dirbti su spec. kompiuterinėmis programomis,
rengti dokumentus, priklausomai nuo įmonės veiklos specifikos;
Dalyvauti rengiant ir priimant sprendimus; Dalyvauti teikiant paslaugas, bendrauti su paslaugų gavejais;
Dokumentacijos tvarkymą, bendravimą su paslaugos gavėjais, projekto administravimą, internetinio tinklapio
administravimą, tekstų parengimą.
Dokumentų rengimas, įforminimas, spausdinimas, registravimas, išsiuntimas. Bylų sudarymas, jų tvarkymas ir parengimas
saugoti;
Bendravimas su interesantais (lankytojais, klientais) tiesiogiai, elektroniniu paštu bei telefonu;
Galėtų pilnai dirbti savo specialybę atitinkančius darbus, aišku prižiūrint įmonės praktikos vadovui. Mūsų studentai į
praktiką vyksta jau būdami paskutiniame kurse;
Gali dirbti vadybininkų asistentais, padėjėjais, aptarnauti klientus, sisteminti ir apdoroti ekonominę, statistinę įmonės
veiklos medžiagą, savarankiškai formuoti išvadas, teikti pasiūlymus;
Informacijos paieška ir sisteminimas, duomenų apdorojimas. Tyrimu atlikimas, taikant sociologinius metodus. Imonės
veiklos vertinimas (studento akimis);
Išanalizuoti vidinius teisės aktus Susipažinti su įstaigos administravimu Susipažinti su ivairiais personalo valdymo
aspektais įvertinti įstaigos darbo veiksmingumą;
Įsitraukti į saugomoje teritorijoje vykdomus biologinės ivairovės ir krastovaizdžio tvarkymo ir atkūrimo darbus. Padėti
teritorijoje vykdyti monitoringą. Gali organizuoti su rekreacija susijusius renginius.
Mano nuomone, praktikantai praktikos metu turėtų susipažinti su tos profesijos darbo funkcijomis, stebėti darbuotojo darbą
bei padėti jam spręsti kylančias problemas ir manau, kad galėtu padėti rengti dokumentus;
Organizacijose, nepriklausomai nuo jų veiklos pobūdžio, praktika turėtu atitikti studentų studijų programos ir praktikos
modulio tikslus. Praktikantai turėtų: susipažinti su organizacijos veikla, organizacijos kultūra, atliekamais tyrimais;
Padeti atlikti visus darbus, kuriuos daro institucijos darbuotojas - praktikanto praktikos kuratorius;
Praktikantai turi atlikti praktikos tikslą atitinkancias užduotis.Tai labai skirtinga pagal praktikas;
Praktikos vietose praktikantai gali atlikti užduotis, atitinkančias praktikos paskirtį bei suderintas su priimancios
organizacijos poreikiais, lukesčiais.
Priklausomai nuo specialybes ir praktikos paskirties bei laiko, taip pat nuo praktikanto gebejimu, praktikantas gali vykdyti
asistento funkcijas (bet tai neturi buti kavos nesiojimas, stalo ar spintu tvarkymas ir pan.);
Stebėti, analizuoti ir vertinti darbo efektyvumą, teikti rekomendacijas;
Studentai turi išmokti įeiti i organizaciją, o toliau ja analizuoti;
Pagalbininko - padėti atlikti darbus;
Tarpininko vaidmuo - tarp institucijos ir kliento;
Tyrėjo - analitiko - pasiūlyti atlikti pilotinius tyrimus, kurie būtų svarbės organizacijai;
Susipažinti su organizacija ir jos veikla atlikti paprastas, bet su praktikos užduotimi ir tema susijusias užduotis
Susipažinti su organizacija, atlikdamas reprodukcinio pobūdžio protinį darbą ir užduotis. Po to užduotis, kurios reikalauja
analitinių gebėjimų ir kūrybiškumo, dirbti komandoje;
Technines uzduotys neturėtų užgožti svarbiausio tikslo - atlikti darbus, kurie naudingi ugdant studijų programoje apibrėžtas
kompetencijas;
Atlikti nesudėtingas tyrimo užduotis.

Pažymėtina, kad praktikos vietos paieška respondentų suvokiama kaip pirmiausiai jų pačių
atsakomybė. Absoliuti dauguma respondentų akcentavo, kad praktikos vietos studentas turėtų
aktyviai ir savarankiškai ieškoti pats. Daugiau nei du trečdaliai respondentų pritarė nuostatai, kad
reikėtų ieškoti pasinaudojant asmeninėmis pažintimis (draugais, giminaičiais, pažįstamais). (žr.
2.3.5 pav.).
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2.3.5 pav. Respondentų atsakymų pasiskirstymas ,,Kaip studentas turėtų ieškoti praktikos
vietos”, N=78, proc.

Absoliuti dauguma respondentų nurodė, kad studentų praktikų atžvilgiu įvairius su praktika
susijusius klausimus turėtų kolegialiai spręsti praktikantą priimanti organizacija ir aukštoji mokykla
kartu (žr. 2.2.6 pav.). Apie tai, kad didesnę įtaką turėtų daryti priimanti organizacija, pasisakė tik
penktadalis respondentų.

2.3.6 pav. Respondentų atsakymų pasiskirstymas ,,Kas jūsų nuomone turėtų turėti didesnę
įtaką studentų praktikų atžvilgiu“, N=78, proc.
Pažymėtina, kad didžioji dauguma respondentų teigė (94,9 proc.), jog studentams buvo pateikta
įvadinė informacija (instruktažas) apie praktikos organizavimą ir reikalavimus.
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Absoliuti dauguma respondentų nurodė, kad studentams buvo paaiškinta praktikos organizavimo
eiga ir etapai, išaiškinama kaip reikės parengti praktikos ataskaitą ir nurodoma kaip reikės už
praktiką atsiskaityti (žr. 2.3.7 pav.). Pažymėtina, kad tik kiek mažiau nei trečdalis respondentų
nurodė, jog studentams buvo įteiktas praktiką reglamentuojančių dokumentų paketas.

2.3.7 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas apie formalius praktikos organizavimo
aspektus, N=78, proc.
Pažymėtina, kad beveik du trečdaliai respondentų akcentavo, jog iš esmės praktikantas turėtų dirbti
savarankiškai, tačiau turėtų būti bent 1-2 tarpiniai atsiskaitymai. Nuostatai, kad praktikantai turėtų
darbuotis nuolatinės kontrolės sąlygomis pritarė kiek mažiau nei trečdalis respondentų (žr. 2.3.8
pav.).
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2.3.8 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas apie tai koks turėtų būti praktikanto
savarankiškumo ir kontrolės santykis, N=78, proc.

2.3.9 pav. Respondentų nuomonės apie studentų praktikos kontrolę pasiskirstymas, N=78,
proc.

Praktikos užduotis

Pažymėtina, kad didžioji dauguma respondentų nurodė, jog studentui buvo pateikta konkreti aiškiai
struktūruota praktikos užduotis (žr. 2.3.7 pav.). Daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad praktikos
užduotys nebuvo derintos su priimančia organizacija. Gana dažnai laikomasi praktikos, kuomet
praktikos užduotys yra formuluojamos pagal bakalauro baigiamąjį darbą.
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2.3.10 pav. Praktikos užduoties pateikimo strategija, N=78, proc.
Respondentams buvo pateiktas trijų skirtingų praktikos modelių aprašymas. Pažymėtina, kad
respondentai palankiausiai įvertino mišrų modelį (žr. 2.3.11 pav.).

Tradicinis modelis. Praktikantas ateina į organizaciją ir atlieka šiai organizacijai (ar jos padaliniui) įprastinius darbus bei funkcijas.
Kitaip tariant, praktikantas arba laikinai užima tipinę darbo vietą, arba jam laikinai sukuriama tokia darbo vieta, arba jis tiesiog
talkina nuolatiniams darbuotojams. Esmė ta, kad praktikantas tiesiog prisijungia kaip talkininkas į šioje organizacijoje jau vykdomas
veiklas ir darbines funkcijas, neatnešdamas nieko naujo.
Inovacinis modelis. Praktikantas ateina į organizaciją (padalinį) ir pasiūlo visiškai naujas, neįprastas šiam organizacijų tipui
darbines funkcijas, paslaugas ar programas. Pvz.: 1) praktikantas psichologas stebi, kaip darbuotojai bendrauja su
klientais/interesantais ir, apibendrinęs rezultatus, pasiūlo tobulinimo modelį; 2) praktikantas edukologas išnagrinėja personalo bylas
ir sudaro personalo mokymų ir darbuotojų kompetencijų vystymo programą; 3) praktikantas sociologas išnagrinėja, kas rašoma apie
organizaciją/padalinį spaudoje, žiniatinklyje ir pasiūlo viešųjų ryšių programą. Tokio modelio esmė ta, kad praktikantas
organizacijai pasiūlo, įdiegia naujas savo studijuojamos mokslo šakos kompetencijas, veiklas ir paslaugas. Jis pasiūlo tokias
veiklas ir programas, kurios atitinkamoje organizacijoje (padalinyje) paprastai nebuvo atliekamos.

Mišrus modelis. Tai tradicinio ir inovacinio modelių derinys. Praktikantas talkina organizacijai (padaliniui) prie įprastinių darbų,
tačiau lygiagrečiai inicijuoja ir inovacinį projektą, kuomet atlieka naujas, šioje organizacijoje iki šiol nevykdytas veiklas ir funkcijas
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2.3.11 pav. Praktikos modelio vertinimas, N=78, proc.

Apibendrinant respondent atsakymus į atviro pobūdžio klausimus, buvo išskirtos šios praktikų
tobulinimo kryptys: aukštųjų mokyklų ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimo tobulinimas
studentų praktikų srityje, praktikos apimties didinimas ir kt. Bendradarbiavimo svarbą tarp
aukštosios mokyklos ir praktikos vietos akcentavo ir vietos savivaldos institucijų darbuotojai.
Bendradarbiavimo tobulinimas pirmiausiai turėtų apimti teisinės bazės peržiūrėjimą, patikslinimą ir
t.t. Labai svarbu bendradarbiauti rengiant konkrečias praktikos užduotis. Aukštųjų mokyklų
dėstytojai minėjo, kad reikėtų aktyviau įtraukti darbdavius į praktikų organizavimą ir vykdymą
(detaliau žr. 2.3.2 lentelę).
2.3.2 lentelė. Praktikų tobulinimo kryptys (aukštųjų mokyklų dėstytojų pasiūlymai).
Kategorijos

Patvirtinantys teiginiai

Aukštųjų mokyklų ir
vietos savivaldos
institucijų
bendradarbiavimo
tobulinimas studentų
praktikų srityje

<..bendradarbiauti visiems šio proceso dalyviams: universitetui/katedrai, praktikos organizacijai,
studentams. Vis dar nepakanka LR istatymų, SMM įsakymų, galbūt netgi vietos valdžios
sprendimų praktikos aspektu. Daugiau dėmesio tam turėtų skirti ir aukštoji mokykla..>
<..glaudžiai bendradarbiauti su darbdaviais, siekiant juos itraukti į šį procesą (praktikos vietų)..>
<..manau, kad praktikos tobulinimas didžia dalimi priklauso nuo darbdavio požiūrio ir studento
motyvacijos..>
<..įtraukti imones, organizacijas i praktikantų priėmimą, užduočių apsvarstymą kartu su
universitetais..>
<..plėtoti aukštųjų mokyklų ir praktikoms studentus priimančių institucijų dialogą..>
<..reikalinga sistema, kuri skatintų aukštosios mokyklos ir organizacijų bendravimą ir
bendradarbiavimą organizuojant praktiką, formuluojant užduotis. Reikalingas darbdavių
skatinimas aktyviai įsijungti į praktikų organizavimą ir vykdymą..>
<..Reikėtų daugiau įtraukti darbdavius į praktikų organizavimą, kad jie būtų suinteresuoti priimti
studentus savo imonėse..>
<..Reikėtų glaudžių ryšių su verslo imonėmis. To darbo negalima numesti programą
kuruojančiai katedrai, nes studentai yra ne katedros, o universiteto! ..>
<..reiketų tobulinti bendradarbiavimą tarp praktikanto, praktikos institucijos ir aukėtosios
mokyklos, detaliau apibrėžti praktikanto vaidmenį, numatyti tipines užduotis..>
<..Skatinti bendradarbiavimą tarp įmonių / istaigų ir aukštųjų mokyklų, kartu formuluoti
praktikos užduotis, jas tobulinti, pritaikyti..>
<..reikėtų dar daugiau praktikos, papildoma praktika jau galėtų būti 3 kurse mėnuo, o 4 kurse 3
mėnesiai, kad studentai galetų palyginti organizacijas, žinotų, kad organizacijos skiriasi, igytų
ivairesnės patirties..>

Praktikos/ų apimties
didinimas
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Praktikos užduočių
tobulinimas

<..reiketų skirti daugiau valandų (kreditų) praktikos atlikimui organizacijoje, neskaitant valandų,
skirtų praktikos dienoraščio ir ataskaitos rengimui..>
<..siūlyčiau kelis kartus per studijų metus atlikti praktiką, pvz. po III kurso vasarą ir IV kurse
pavasarį..>
<..reikėtų dar daugiau praktikos, papildoma praktika jau galėtu būti 3 kurse mėnuo, o 4 kurse 3
mėnesiai, kad studentai galetu palyginti organizacijas, žinotų, kad organizacijos skiriasi, igytų
ivairesnės patirties..>
<..įtvirtinti bendrą požiūrį į praktiką, kaip į itin svarbų studijų proceso dėmenį. Skirti praktikai
daugiau studiju laiko. Idiegti aiškesnius ir aukštesnius praktikos kokybės standartus..>
Kaip ir visose kitose srityse – reikia keisti požiūrį į praktiką. Neužtenka padidinti praktikos
kreditų skaičių, būtina užtikrinti sąlygas praktikai atlikti: didinti praktikos atlikimo būdų
ivairovę, gerinti bendradarbiavimą tarp universiteto ir praktikos..>
<..tobulinti praktikos užduotis, motyvuoti studentus
<..reikia sukurti tokias praktikos uzduotis, kad studentas, dirbantis (ir formaliai atliekantis
praktiką) privačioje imonėje, ataskaitoje parasytų kaip jo įmone bendradarbiauja su viešojo
sektoriaus organizacijomis.
<..ieškoti praktikos vietų - įmonių, kuriose galėtų atsiskleisti studentų profesiniai sugebėjimai,
t.y. kad studentai turėtų galimybę dirbti tik savo tiesioginį darbą, pagal tą studijų programą,
kurioje studijuoja..>
<..Aukštoji mokykla turėtų pasiūlyti bent kelias praktikų atlikimo vietas, priimtinas visoms
pusėms, nes dažnai studentams tai tampa sunkiai iveikiama kliūtis..>
<..Mokėti praktikų vadovams institucijoje, kad jie būtų motyvuoti studentus priimti ir jiems
skirti tikresnio dėmesio..>
<..Dažnai iškyla apmokėjimo už darbą (praktikos vadovui imonėje) klausimas..>
<..Reiketų daugiau laiko skirti lėšų organizacijų mentoriams, kurie padeda studentams įeiti į
organizaciją, pradiniame etape juos globoja..>
<..pirma, katedroje reiktų stiprinti studentų kontrolė praktikų metu. antra, tikslinga būtų
organizacijose paskirtus praktikos vadovus supažindinti su studentų praktikos tikslais ir
paaiškinti ko yra iš jų tikimasi..>

Studijų programą
atitinkančios
praktikos vietos
paieška
Atlyginimo praktikos
vadovo
organizacijoje
klausimas
Praktikantų
kontrolės stiprinimas
praktikų metu
<..pirma reikia keisti studentų požiūrį į praktikas. Daugelis studentų neišnaudoja galimybės
Keisti studentų
praktikos metu įgyti igūdžių, reikalingų darbo rinkoje, tobulinti savo kaip darbuotojo žinias bei
požiūrį į praktikas
Didinti organizacijų
suinteresuotumą
priimti studentus
praktikai

sugebėjimus...>
<..pirma pati įmonė (organizacija), kuri priima studentą praktikai turėtų būti suinteresuota padėti
studentui įgyti praktiniu ziniu ir nebijoti patiketi tam tikru sudetingesniu darbu studentui.
stiprinti instituciju motyvacija priimti praktikantus..>
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2.4. Nuomonių raiškos tikslinėse grupėse palyginimas

Tyrimo tikslams pasiekti buvo sukurtas daugiamodulinis klausimynas, leidžiantis tarpusavyje
sujungti skirtingas tikslines apklausos respondentų grupes ir skirtingus tematinius apklausos
modulius. Tai reiškia, kad dalis tematinių klausimų blokų yra bendri visoms ir atitinkamai dviems
apklausoje dalyvaujančioms tikslinėms grupėms ir leidžia palyginti nuomones įvairiais praktikos
aspektais. Palyginamumo prasme reikšmingi šie klausimynų moduliai:
2.4.1 lentelė. Klausimyno moduliai skirtingoms respondentų grupėms
PRAKTIKOS
ORGANIZACIJŲ
VADOVAI,
DARBUOTOJAI

STUDENTAI

DĖSTYTOJAI

Praktikų modeliai

√

√

√

Studentui
pavedamų
darbų
sudėtingumas, įvairovė ir pobūdis

√

√

Studentų veiklos savarankiškumo
ir kontrolės santykis praktikoje

√

√

Atsakomybės
pasiskirstymas
rengiant praktikos užduotis

√

√

KLAUSIMYNO MODULIS

Praktikos
formulavimas

užduoties

√

√

Praktikos užduočių pobūdis

√

√

Studentų išleidimas į praktiką,
įvadinė informacija

√

√

Praktikos vietos paieška

√

√

√

Praktikos eigos koordinavimas

√

√

√

Praktikų aptarimas, vertinimas,
grįžtamasis ryšys

√

√
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2.4.1 pav. Respondentų nuomonių palyginimas pagal tai, kaip studentas turėtų ieškoti
praktikos vietos
Tyrimo instrumento struktūra leido palyginti respondentų nuomones apie tai, kaip studentas turėtų
ieškoti praktikos vietos. Išryškėjo ženklūs skirtumai studentų grupėje tarp atlikusių ir neatlikusių
praktikos respondentų. Paaiškėjo, jog neatlikusių praktikos studentų lūkesčiai ir realybė, kurią
atspindi atlikusių praktiką studentų atsakymai yra labai nutolę vienas nuo kito. Absoliuti dauguma
neatlikusių praktikos studentų tikisi, jog praktikos vietą padės jiems surasti katedra bei jos
dėstytojai (91,1 proc.). Tuo tarpu realiai katedra tarpininkavo tik trečdaliu atvejų (29,7 proc.).
Katedrą kaip aktyviausią praktikos vietų paieškos agentą įvardija ir savivaldybės atstovai (87,3
proc.), tuo tarpu patys dėstytojai savo vadimenį vertina ženkliai kukliau (43,6 proc.). Taip pat didelė
dalis (68,5 proc.) neatlikusių praktiką respondentų tikisi, jog jiems konkrečią praktikos vietą paskirs
aukštoji mokykla, tuo tarpu realiai direktyviai praktikos vieta buvo nurodyta kiek daugiau nei
dešimtadaliui atlikusių praktiką respodentų (13,5proc.). neatlikę praktikos studentai taip pat
didesnio aktyvumo tikisi ir iš deakno, prodekano (58,7 proc.) bei studentų atstovybės (57,3 proc.).
Tuo tarpu realiai šios struktūros nevaidina didelio vaidmens praktikos vietų paieškoje. Savivlados
institucijų atstovai taip pat šia dvi struktūras mato kaip aktyvesnes tarpininkes formuojant prkatikos
vietų tinklą. Tai, jog studentų atstovybė turėtų aktyviau dalyvauti praktikos vietų paieškoej pritaria
net 70,8 proc. savivaldybės atstovų. Nors visumoje didelė dalis neatlikusių praktiką studentų tikisi,
jog patys susiras praktikos vietą, tačiau vis tik nemažas akcentas yra skiriamas pasyviai strategijai,
tikintis, jog praktikos vieta turėtų rūpintis aukštoji mokykla (2.4.1pav.).
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2.4.2 pav. Respondentų požiūrio į praktikos modelius palyginimas
Vertinant skirtingų respondentų grupių požiūrį į praktikos modelius išryškėjo, jog studentai ir
dėstytojai prioritetą teikia mišriam praktikų modeliui, apjungiančiam tiek įprastinių , tiek ir
inovacinių užduočių atlikimą, funkcijų vykdymą. Tuo tarpu savivlados institucijų atstovai labiau
pritaria tradiciniam modeliui, kas reiškia, jog organizacija praktikantui priskiria labiau pagalbinį bei
tipines funkcijas atliekančio padėjėjo vaidmenį. Inovacinis modelis organizacijoms labiau siejasi su
rizika, tad jas šiuo atveju galima suprasti. Juk vadovai ir darbuotojai ateinančio studento nepažįsta,
nežino jo sugebėjimų, pasitikėjimui susiformuoti reikalingas laikas ir pan. (2.4.2 pav.)

.

2.4.3pav. Respondentų požiūrio į praktikos užduočių struktūrą bei pobūdį palyginimas
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Lyginant studentų ir dėstytojų požiūrį į praktikos užduočių strutkūrą bei pobūdį paaiškėjo, jog
dėstytojai daug dažniau mano, jog praktikos užduotys formuluojamos pagal bakalauro baigimajį
darbą (43,6 proc.). Tuo tarpu šias sąsajas įžvelgia tik kas penktas studentas (19,1 proc.). studentai
kiek dažniau pritarė, jog užduotys buvo derinamos su priimančia organizacija (26,6 proc.) nei
dėstytojai (15,4 proc.). ženklūs skirtumai išryškėjo vertinant užduočių atitikimą katedros
mokslininkų interesams. Tam pritarė beveik trečdalis (29,1 proc.) studentų, tuo tarpu tokias sąsajas
įžvelgia tik kas dešimtas dėstytojas (10,3 proc.) (2.4.3pav.)

2.4.4 pav. Respondentų požiūrio į studentui pavedamųdarbųsudėtingumąpalyginimas
Dėstytojai ir savivaldos institucijų atstovai buvo linkę pritarti nuomonei, jog praktikantams
neabejotinai galima patikėti reprodukcinio pobūdžio darbą ir užduotis, ir pirmiausia pagalbinį
techninį darbą ir t.t. Tai, kad praktikantai galėtų kurti visiškai naujus dalykus, labiau pritaria
dėstytojai (56,4 proc.), tuo tarpu organizacijų pritarimas mažesnis beveik 15 procentinių punktų.
Taip pat organizacijos atsargiau žiūri ir į galimybes studentams patikėti sudėtingesnį darbą ir
užduotis, reikalaujančias analitinių gebėjimų, kūrybinio mąstymo. Tam pritarė kiek daugiau nei
pusė respondentų (65,6 proc.), tuo tarpu dėstytojų grupėje pritarimo procentas siekia net 87
procentus (2.4.4pav.).
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2.4.5 pav. Respondentų požiūrio į tai, kas turėtų turėti didesnę įtaką studentų praktikų
atžvilgiu, palyginimas
Respondentų buvo teiraujamasi, kas praktikos užduoties atžvilgiu turėtų daryti didesnę įtaką:
aukštoji mokykla ar priimanti organizacija. Pažymėtina, kad prioritetas skiriamas kolegialiam
sprendimui, tiek aukštoji mokykla, tiek ir priimanti organizacija. Šiai pozicijai labiau pritarė
dėstytojai (92,3 proc.) nei savivaldybės atstovai (65,7 proc.). Dėstytojų grupėje pritarimas kiek
ryškiau išreikštas ir tuo požiūriu, jog formuluojant užduotis didesnę įtaką turėtų daryti aukštoji
mokykla bei priimanti organizacija. (2.4.5pav.)

2.4.6 pav. Respondentų požiūrio į praktikos rezultatų aptarimą palyginimas

85

Lyginant studentų ir savivaldos isntitucijų atstovų požiūrį į praktikos rezultatų aptarima
priimančioje organizacijoje išryškėjo, jog respodentai visumoje panašiai vertina šį labai svarbų
užbaigiamajš praktikos etapą. Nuomonė ryškiau išsiskiria tik vienu atveju –tik pusė studentų mano
ir jautė, jog į jų praktikos rezultatus priimančioje organizacijoje buvo įsigilinta. Tuo tarpu
organizacijų atstovai tai vertina daug palankiau – tai, jog jie įsigilina į praktikos rezultataus mano
net 71,6 proc. respondentų (2.4.6 pav.).
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2.5. Interviu su tikslinių grupių atstovais: rezultatų interpretacija

2.5.1 Interviu su vietos savivaldos institucijų atstovais rezultatai ir jų interpretacija.

Sąvoka „savivaldos institucijų atstovai“ šios ataskaitos kontekste yra jungtinis terminas, vienijantis
šias kategorijas apklaustų informantų: merai ir savivaldybių administratoriai, savivaldybės skyrių ir
padalinių vadovai bei specialistai. Kalbos ekonomijos sumetimais toliau ši kategorija informantų
sutrumpintai bus vadinama „savivaldos institucijų atstovai“ arba tiesiog „savivaldybių atstovai“.
Atskirais atvejais, norint pabrėžti informanto statusą, bus vartojamos konkrečios pareigybes
apibūdinančios sąvokos „meras“ ir pan. Tyrėjai informantams įsipareigojo garantuoti apklausos
konfidencialumą, todėl nei konkrečios savivaldybės, nei konkrečios pavardės, nei kokia nors kitokia
informacija, leidžianti identifikuoti atsakinėjusiųjų tapatybę, nebus nurodoma.
1. Savivaldybių atstovai visumoje palankiai vertina mokomąją praktiką ir studentų praktikantų
atėjimą į savivaldybes, jų padalinius bei įstaigas. Visumoje palankus vertinimas būdingas ir
savivaldybių vadovams (merams, administratoriams), ir padalinių vadovams bei
specialistams. Yra suvokiama praktikos instituto svarba tiek priimančiai organizacijai
(savivaldybei), tiek ir studento – būsimo specialisto – profesionalizacijai. Pozityvų,
nuoširdų ir socialiai teisingą kai kurių savivaldybių vadovų požiūrį į praktikantus patvirtina
tas faktas, kad darbštūs, atsakingi praktikantai netgi gauna finansinį atlygį. Praktikantai yra
trumpam, informuojant apie tai SODRĄ, įdarbinami ir netgi gauna nedidelį atlygį – 200-400
Lt „į rankas“. Joks teisinis aktas neįpareigoja priimančios organizacijos mokėti studentams
praktikantams atlyginimo. Bet kuriuo atveju toks dalykas nėra įprastas. Visgi pamačius
sumanų, darbštų ir atsakingą praktikantą, vadovams natūraliai kyla noras tokį jauną žmogų
pamotyvuoti, atsidėkoti jam. Vadovai, kaip teko interviu metu patirti, didžiuojasi tokiu savo
poelgiu, mano, kad tai yra teisinga. Ne kartą savivaldybės padalinių vadovai nuoširdžiai
prisiminė praktikantus su padėka: „...buvo investicijų forumas, suvažiavo svečių, taip pat ir
iš užsienio. Stigo darbuotojų, dalis sirgo, jei ne praktikantai, kurie labai pagelbėjo, būtume
žlugę“. Net keliose savivaldybėse buvo minimi faktai, kad studentai įnešė kažką naujo,
kažką padarė naujoviškai, kitaip ir geriau, „atkreipė mūsų dėmesį į dalykus, problemas,
kurių mes patys dėl darbų rutinos jau nebepastebėdavome“. Kai kurie praktikantai taip gerai
užsirekomenduoja, kad, susiklosčius aplinkybėms, lieka ten dirbti, susiranda ilgainiui sau
darbo vietą. Kai kurios savivaldybės visus studentų praktikos reikalus kuruoti paveda
personalo skyriui. Nors studentas praktikantas nueina į konkretų padalinį, ten irgi gauna
savo vadovą (supervizorių) vis vien personalo skyrius žino, kur kiek praktikantų yra ir tą
procesą kuruoja. Kai kuriose savivaldybėse praktikantų yra nuolat13 (nuo kelių iki
keliolikos) ir tuo savivaldybės didžiuojasi. Kai kurie savivaldybių padalinių vadovai
džiaugiasi ir pabrėžia, kad praktikantai atliko pakankamai sudėtingą analitinį darbą. Antai
vienos iš savivaldybių transporto skyriaus vadovas gyrė praktikantus ekonomistus, kurie
13

Čia matyt kalbėta daugiau apie kolegijų studentus, kurių studijų programa numato visą ciklą mokomųjų praktikų, o
universitetinėse studijose yra numatyta viena baigiamoji praktika, kuri prasideda pasibaigus septintajam semestrui.
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pavyzdingai atliko didelį analitinį darbą, kurį seniai reikėjo atlikti, tiesiog padaliniui dėl
darbų gausos ir personalo stygiaus tam pritrūko energijos tuos darbus atlikti anksčiau.
2. Tiek studento praktikanto integracija į priimančią organizaciją (savivaldybę ar jos padalinį),
tiek praktikos sėkmė apskritai labai priklauso nuo konkrečių aplinkybių. Galima hipotetiškai
teigti, jog egzistuoja tam tikras dėsningumas. Jei studentas praktikantas yra motyvuotas ir
atsakingas, o priimanti organizacija (savivaldybė, jos padalinys) irgi pasižymi atsakingumu
ir tam tikru organizacinės kultūros lygiu, tai susiformuoja labai palankios aplinkybės
studentui praktikuotis, o organizacijai (padaliniui) turėti naudos, kurią suteikia netikėtai
atsiradusi papildoma sąlyginai kvalifikuota darbo jėga. Esant tokiai aplinkybių
kongruencijai, praktikos eiga tarsi savaime rutuliojasi labai palankiai, su abipuse nauda,
nepriklausomai nuo to, kad pati praktikos tvarka Lietuvoje tikrai nėra tobula ir, kaip bus
parodyta vėliau, privalo būti taisoma bei tobulinama. Pasitaiko ir kitas aplinkybių derinys,
kuomet studentas yra nemotyvuotas, o priimantis padalinys ar savivaldybė pasižymi silpna
organizacine kultūra. Tuomet vystosi niekinis ir imitacinis studento „praktikavimosi“
modelis. Toliau gali pasitaikyti kiti praktikos atlikimo aplinkybių deriniai: a) motyvuotas
studentas, tačiau nemotyvuotas padalinys, pasižymintis silpna organizacine kultūra arba b)
brandus padalinys, pasirengęs tinkamai priimti praktikantą, bet studentas praktikantas yra
nesuinteresuotas rimtai praktikuotis. Galima daryti prielaidą, kad studentų praktikos
didaktinės ir organizacinės sistemos tobulinimas šalyje ateityje prisidėtų prie to, kad
nefunkcionalių, suimituotų praktikų nuošimtis ženkliai sumažėtų.
3. Interviu metu savivaldybių atstovai išsakė daug pelnytos kritikos praktikantų ir praktikos
organizavimo sistemos atžvilgiu. Vienu atveju ta kritika atspindėjo pavienes nesėkmingas
istorijas ir jų pagrindu padarytus neigiamus apibendrinimus, kitu atveju buvo kritikuojama
pati mokomųjų studentų praktikų organizavimo sistema. Pastarojo tipo kritinės pastabos,
mūsų nuomone, yra išskirtinės vertės. Jos įgalina generuoti konkrečias idėjas ir pasiūlymus,
kaip ir kurlink Lietuvoje turėtų būti tobulinama studentų mokomųjų profesinės veiklos
praktikų sistema. Šias pastabas verta aptarti detaliau.
4. Paradoksas, bet vidutinės ir vyresnės generacijos specialistai bemaž vienbalsiai pabrėžė, kad
sovietmety studentų mokomoji profesinė praktika buvo sklandžiau organizuota. Anuomet
buvo konkrečių užduočių sistema, praktikantai gerai žinojo ką jie konkrečiai privalo
padaryti, buvo griežtesnė kontrolė, atskaitomybė, tampresni ryšiai tarp universiteto ir įmonių
bei įstaigų. Nesinori čia idealizuoti sovietinės aukštojo mokslo sistemos, bet matyt, kai kas
anuomet iš tiesų buvo geriau organizuota. Anuomet, priešingai nei dabar, buvo gana stabilūs
studijų dalykų ir suteikiamų specialybių sąrašai, gerokai stabilesnė buvo pati darbo rinka.
Aukštosios mokyklos buvo tampriau susietos su sektoriumi, kuriam rengia specialistus ir su
konkrečiomis įmonėmis. Visa tai sudarė galimybes ilgainiui „nušlifuoti“ praktikos modelį,
struktūruoti ir netgi algoritmizuoti praktikos eigą bei praktikos užduočių, darbų ir veiklų
sistemą. Matyt, turėjo įtakos bet kuriai autoritarinei sistemai apskritai būdingas polinkis
viską kontroliuoti, nieko nepalikti saviorganizacijai ir savieigai. Kiek yra žinoma, Vakarų
šalyse, Vakarų universitetuose egzistuoja labai atsakingas požiūris į studentų praktiką.
Tačiau didelės algoritmizacijos ir išorinės kontrolės ten nėra. Studentai patys yra
suinteresuoti praktikuotis, kadangi turint vien „nuogą“ diplomą, bet neturint darbinės
patirties, neturint solidžių rekomendacijų, paprasčiausiai neįmanoma įsilieti į darbo rinką.
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Vakaruose egzistuoja kitas kraštutinumas – nemažai studentų (ypač universitetuose)14
sąmoningai nutraukia studijas, kad įgytų praktinės patirties, kad tinkamai apiformintų savo
CV (curriculum vitae) ir kompetencijų portfelį. Pavyzdžiui, būsimas teisininkas įsidarbina
advokato padėjėju, būsimas medikas pasidarbuoja sanitaru. Pas mus – Lietuvoje – laikinai
nutrauktos studijos suvokiamos tarsi dėmelė jauno žmogaus biografijoje. Yra akivaizdu,
kad Lietuva šiuo metu neturi tinkamo studentų profesinės praktikos organizavimo modelio.
Nepriklausomybės laikotarpiu ši problemėlė buvo tarsi apleista. Universitetai, turėdami
didelę autonomiją, rūpinosi, kaip tatai jiems įprasta, teorinėmis kompetencijomis.
Bendradarbiavimo ryšiai tarp aukštųjų mokyklų ir įmonių bei organizacijų sutrūkinėjo,
kadangi įmonės keitė statusą, buvo privatizuojamos, steigėsi gausybė visai naujų
organizacijų. Kūrėsi nauja suvereni valstybė, intensyviai plėtojosi jos viešasis sektorius ir
verslo sektorius. Jaunam specialistui, turinčiam aukštojo mokslo diplomą, nebuvo itin sunku
įsidarbinti, jei tik dirbti buvo norima. Dabar sprogstamoji verslo ir viešojo sektoriaus plėtra
sustojo. Visos nišos užimtos. Sistema susiformavo ir, K. Lewin žodžiais tariant, užsišaldė.
Net ir turint aukštojo mokslo diplomą, nebėra taip paprasta įsidarbinti. Privalu turėti
praktinės patirties. Viešosios politikos ir strateginių dokumentų lygmeniu šiuo metu šalyje
jau yra suvokta būtinybė visokeriopai glaudinti aukštųjų mokyklų ir darbo organizacijų15
bendradarbiavimą. Visgi tenka apgailestauti, kad šis supratimas dar neatsispindėjo studentų
praktikų organizavimo modelyje, kuris tikrai nėra tobulas.
5. Ne sykį informantai – savivaldybių atstovai - pabrėžė silpną studentų pasirengimą. Kai kurie
išsakyti vertinimai tyrėjus taip nustebino, kad teko perklausti, ar tai tiesa, ar tikrai buvo
pasakyta tai, kas norėta pasakyti. Pavyzdžiui, paaiškėjo, kad netgi viešojo administravimo
(!) studentai, atėję į praktiką, neturėjo supratimo, kas yra savivalda, ką daro ir kokias
pagrindais dirba savivaldybės.
6. Savivaldybių atstovai pasigenda bendradarbiavimo ir komunikacijos tarp aukštosios
mokyklos ir priimančios organizacijos (savivaldybės). Studentų-praktikantų nukreipimas į
savivaldybę ir atėjimas į ją yra teisiškai apiformintas. Tik tas dalykas vyksta keistokai.
Lygiagrečiai egzistuoja dvi tarpusavyje mažai susiję „biurokratinės“ sistemos. Studentai iš
universiteto pusės gauna instrukcijas ir pasirašo su organizacija tipinę sutartį. Savo ruožtu
savivaldybė liepia rašyti prašymą dėl leidimo atlikti praktiką, nurodant konkretų geidžiamą
skyrių ar padalinį Savivaldybės administracijos direktorius vizuoja tą prašymą, personalo
skyrius nukreipia praktikantą į konkretų padalinį, iš kurio darbuotojų paskiriamas praktikos
14

Specializuotose aukštosiose mokyklose (Fachhohschule) ir koledžuose praktinis mokymas užsienyje yra organizuotas, mūsų akimis žiūrint, bemaž
tobulai, todėl minėto tipo studentams dirbtinai nutraukinėti studijų, idant turėti konkurencingą CV ir kompetencijų portfelį, nereikia. Deja universitetų
studentai neretai priversti tą daryti, kadangi studijų ryšys su profesija nėra toks glaudus.
15
Lietuvos viešoje erdvėje kalbant apie aukštojo mokslo ir darbo organizacijų bendradarbiavimą fetišizuojama sąvoka „darbdaviai“. Kol kalbame
apie viešojo sektoriaus darbdavius, tai dar galima būtų toleruoti. Kai kalbame apie privataus verslo darbdavius, tada viskas atrodo keistai. Verslo
darbdavys yra asmuo, aukšto lygio vadovas, kuris dirba akcininkams, savininkams ir kurio pagrindinis tikslas yra išgauti pelną. Vadinasi, verslo
darbdavys yra suinteresuotas socialinis veikėjas, siekiantis ne visuomeninės naudos ir viešųjų gėrybių, o pirmiausia siekiantis privačios naudos
savininkų grupei. Todėl subjektas, kurį pirmiausiai turėtų girdėti aukštosios mokyklos, su kuriuo jos turėtų bendradarbiauti yra ne pavienis darbdavys
o „darbo organizacijos“ ir „asocijuotos verslo struktūros“, kaip antai Lietuvos pramoninkų asociacija, Verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos
savivaldybių asociacija ir pan. Negalima fetišizuoti pavienio asmens, tegul ir darbdavio (juolab, kaip minėta, verslo darbdavio) vaidmens. Labai
svarbus yra organizacijos padalinių vadovų, kurie formaliai nėra darbdaviai, vaidmuo. Specialistus pagal savo poreikius paprastai atsirinkinėja
padalinių vadovai, didesnių organizacijų vadovai tik formaliai pasirašo darbo sutartį, ateinančio jauno specialisto net iš tolo nematę. Pirmenybės
teikimas darbdaviui, o ne darbo organizacijai yra abejotinas. Organizacija visada yra pranašesnė ir svaresnė už individą, kolegialiai suformuota
nuomonė, pozicija, visada kelia daugiau pasitikėjimo, yra labiau validi, nei pavienio individo pozicija. Pavyzdžiui, šio interviu tyrimo rezultatai
būtų gerokai skurdesni, jei apklausą būtume apriboję tik savivaldybių administracijos direktoriais ir nebūtume apklausinėję padalinių vadovų ir
specialistų.
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vadovas (supervizorius). Toliau praktikos vadovas aukštojoje mokykloje ir supervizorius
priimančioje organizacijoje paprastai niekaip tarpusavyje nekomunikuoja. Aukštosios
mokyklos praktikos eiga nesidomi arba domisi nepakankamai. Aukštosios mokyklos
dažnokai nesuderina su priimančia organizacija praktikos eigos ir konkretaus praktikanto
veiklos turinio. Studentai dažnokai negauna aiškios ir konkrečios praktikos užduoties, juolab
tokios, kuri būtų suderinta su priimančia organizacija. Studentai nežino, ko jie ateina,
nežino, ko nori, ką turi padaryti? Praktikos rezultatų vertinimas taip pat vyksta atsietai,
tarpusavyje nekomunikuojant. Priimanti organizacija (padalinys) tuos rezultatus vertina iš
savo pusės, o aukštoji mokykla iš savo pusės ir pagal savo kriterijus.
7. Kaip atskirą sprendimų reikalaujančią problemą savivaldybių atstovai įvardino jau dirbančių
studentų profesinės veiklos praktiką. Kai kurie savivaldybių atstovai praktiką laiko
beprasmišku dalyku ir kuriozu, kuomet studentas darbuojasi toje pačioje srityje, kurią
studijuoja. Buvo kalbama ir apie formalaus praktikos atlikimo ir jos patvirtinimo atvejus:
„ateina dirbantis studentas ir sako: „aš dirbu, man nebus laiko pas jus vaikščioti, bet
praktiką privalau atlikti kitoje organizacijoje...““. Į praktiką ateina ir kitoks dirbančių
studentų tipas. Socialinių paslaugų profilio įstaigos direktorė: „...studentas dirba su studijų
specialybe visiškai nesusijusį darbą, jis ir neslepia, kad socialinio darbo niekada nedirbs,
šis darbas jam svetimas, neįdomus, o studijuoja dėl diplomo“. Visgi kalbėti čia reikia ne tik
apie tęstinių studijų studentus (vadinamuosius neakivaizdininkus), bet ir apie dieninių
(nuolatinių) studijų studentus. Masinis aukštasis mokslas lėmė tai, kad visuomenė,
priešingai nei 19 a. ar 20 a pradžioje, nebeišmaitina nuolat augančio nuošimčio studentų,
kurie taip pat nori turėti tam tikrą gyvenimo ir vartojimo standartą čia ir dabar. Į socialinį
teisingumą ir lygias galimybes orientuota emancipacinė Vakarų valstybių švietimo ir
socialinė politika lėmė tai, kad 20a. pabaigoje į aukštąjį mokslą ėmė masiškai veržtis
jaunuoliai iš žemesnio socialinio sluoksnio, kas ankstesnėse istorinėse epochose buvo
retenybė. Dirbančių dieninių studijų studentų nuošimtis Vakaruose ir Lietuvoje didėja, o
studentams iškyla iššūkis suderinti studijas ir darbą. Lietuvos aukštojo mokslo sistema yra
dirbantiems studentams apskritai nejautri. Iškilusių studijų sunkumų akivaizdoje dėstytojai
studentui gali mestelti: „pasirink, arba darbas arba studijos“ ir laikytis „kietai“. Tokiu
atveju laužoma jauno žmogaus edukacinė biografija ir karjera, arba, pagailima jauno
žmogaus ir tada prasideda studijų, taip pat ir profesinės veiklos praktikos imitavimas,
slystama paviršiumi. Kaip organizuoti jau dirbančio studento profesinę praktiką yra didelė
problema ir keblus klausimas. Šiuo metu galioja nuostata, kad studentas negali atlikti
praktikos savo darbo vietoje ir savoje organizacijoje. Šitoks „tabu“, matyt, turi šokią tokią
prasmę. Tikėtina, kad atlikdamas praktiką savo darbo vietoje studentas neatsiplėš nuo
įprastinės darbo rutinos, neįgis jokių naujų kompetencijų ir naudingų patirčių. Taip pat,
matyt, bijomasi, kad darbdavys ar padalinio vadovas, nenorėdamas, kad darbuotojas būtų
aprautas nenaudingais jų akimis papildomais darbais, iš solidarumo formaliai pasirašys bet
kokius praktikos atlikimo vertinimo pažymas, dokumentus ir pan. Tokiu atveju studentas
nepelnytai pasistūmės aukštojo mokslo diplomo link, neįsisavinęs naujų kompetencijų ir
neatlikęs studijų plane numatytų darbų. Bet kuriuo atveju dirbančių studentų atžvilgiu
turėtų būti suformuotas lankstesnis požiūris. Kita vertus, negali būti kalbos apie dirbančių
studentų atleidimą nuo praktikos netgi tuo atveju, jei jų darbo pobūdis pilnai atitinka studijų
kryptį. Būtų pažeidžiamos lygios galimybės kitų studentų atžvilgiu. Reikėtų ištirti ir įvertinti
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įvairias patirtis ir jas apibendrinti. Galbūt nereikėtų drausti atlikti praktikos savo darbo
organizacijoje. Kaip praktika galėtų būti inicijuojamas ir užskaitomas konkretus projektas,
kurio ta organizacija arba tas darbuotojas patys nebūtų pradėję, kuris susijęs su naujausiomis
tos šakos žiniomis, kuriomis disponuoja universitetas kaip žinių ir ekspertinė institucija.
Turėtų būti kažkas inicijuojama ir padaroma, kas naudinga ir studijų procesui, studento
kompetencijų augimui, ir priimančiai organizacijai. Kita vertus, tarkime, kad praktikantas
studijuoja finansus ir dirba sveikatos sektoriuje pagal būsimą finansisto specialybę. Jei jis
nueis pasipraktikuoti, pavyzdžiui, į švietimo sektorių, tai jo kompetencija tik prasiplės,
kadangi tiek ligonių kasos, tiek mokinio krepšeliai turi savo specifiką ir nėra visai
sutampantys dalykai. Praktikanto pasinėrimas į giminingą ar netgi svetimą sektorių būtų
gera paspirtis, įgyjant platesnę ir gilesnę kompetenciją, išplečiant patirtį. Pats darbo pagal
būsimą specialybę faktas jokiu būdu neturėtų tapti pretekstu atitinkamai kategorijai studentų
redukuoti profesinę praktiką.
8. Kitas vertas paminėjimo dalykas, į kurį atkreipė dėmesį savivaldybių atstovai, yra praktikos
laikas, praktikų trukmė ir skaičius. Čia iš karto verta prisiminti skirtingą universitetų ir
kolegijų specifiką. Kolegijose, kaip praktinio mokymo institucijose, yra numatyta daugiau
praktikų. Universitetuose, galbūt išskyrus kai kurias specialybes (medikus, pedagogus) yra
numatyta tik viena profesinės veiklos praktika. Paprastai ji visiems būsimiems bakalaurams
vyksta vienu metu – ketvirto kurso pabaigoje (aštunto semestro metu). Pasibaigus žiemos
atostogoms vasario mėnesį būsimų bakalaurų armija vienu metu, „nelyginant žydinčių
pienių pūkeliai“ pasklinda po Lietuvą ir jos darbo organizacijas atlikti praktikos. Šitokį vajų
ir momentinį praktikantų antplūdį savivaldybių atstovai linkę vertinti neigiamai. Pasak
savivaldybių atstovų, jeigu praktikantai ateitų nuolatos ir nedideliais būreliai, būtų galima
praktikas organizuoti ir praktikantus globoti žymiai sklandžiau. Tenka sutikti, kad
momentinis didžiulės masės praktikantų išmetimas į šalies darbo organizacijas vienu metu
tikrai nėra geras dalykas. Taikliai savivaldybių atstovai pastebėjo ir kitą abejotiną dalyką –
tai būsimų bakalaurų praktikos laikas – 8 semestras. Po praktikos grįžę studentai iš esmės
užsiima vien baigiamojo darbo rengimu, nes tai vienintelis jiems likęs svarbus studijų etapas
ir uždavinys. Nors teisiškai tai ir nėra privalomai numatyta, realiai praktikos laikas ir
buvimas darbo organizacijoje bei profesijoje yra panaudojami tik tam, kad surinkti
duomenis baigiamajam bakalauro darbui. Iš principo tai nėra blogai, kad tie duomenys
surenkami. Visgi baigiamasis darbas yra viena iš kvalifikacinio darbo atmainų greta
disertacijos ir magistro darbo. Paprastai bent jau socialiniuose moksluose tai tekstinis
mokslo kūrinys, atitinkantis akademinio žanro ir universiteto tradicijų reikalavimus. Jis tik iš
dalies per tiriamą objektą, per tiriamus požymius susijęs su būsimu profesinės veiklos lauku.
Baigimasis darbas neišvengiamai viena koja lieka mokslo šaltinių ir mokslo teorijų
pasaulyje. Išstudijuoti finansines ataskaitas arba personalo bylas ir jas apibendrinti
bakalauro darbe yra ne visai tas pats, kas dirbti finansininku arba personalo vadybininku.
Kaip ir atlikti mokykloje mokinių psichopedagoginius stebėjimus, filmavimą , testavimą,
apklausas yra toli gražu ne tas pats, kas pabūti mokytoju. Toks praktikos turinio modelis,
kuomet didžioji dalis praktikanto dvasinių ir laiko resursų yra skiriama būtent baigiamajam
darbui yra iš dalies ydingas. Jis prieštarauja praktinio mokymo ir praktikos paskirčiai –
pratęsti teorines studijas realia pažintimi su būsimos profesijos lauku. Šiuo požiūriu gera
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praktika yra tokia, kuomet studentas turi galimybę bent iš dalies pasinerti į būsimą profesinį
vaidmenį, išbandyti save atlikdamas vieną ar kitą būsimos profesijos tipinę funkciją. Deja,
kuomet praktika organizuojama aštunto semestro pradžioje, kitaip ir būti nebegali. Kaip
taikliai pastebėjo vieno iš savivaldybės padalinių vadovė „praktikantai gyvena kelioninių
tašių krovimosi nuotaikomis“. Jie galvoja nebe apie praktiką, o apie baigiamąjį darbą ir
universiteto baigimą apskritai. Optimalus laikas profesinės veiklos praktikai, pasak
savivaldybių atstovų, galėtų būti trečias kursas. Savivaldybių atstovai taip palankiai
nusiteikę praktikų ir praktikantų atžvilgiu, jog kelia idėją apie kelių skirtingų praktikų
atlikimą netgi universitetų studentams. Pavyzdžiui, viena praktika galėtų įvykti trečiame
kurse. Jos tikslas – susipažinti su būsimos profesijos lauku, pasimokyti iš praktikos,
apsižiūrėti. Paskutinė praktika ketvirtame kurse galėtų būti skirta jau vien tik tam, kad būtų
surinkta medžiaga baigiamajam darbui. Gerai užsirekomendavęs studentas, pasak
savivaldybių atstovų, mielai būtų priimtas praktikuotis dar kartą. Jis jau ateitų į žinomą
organizaciją ir galėtų užsiimti vien duomenų rinkimu.
9. Savivaldybių vadovai pasigenda praktikų klausimu valstybės politikos ir valstybinio
lygmens sprendimų. Pasak vieno mero „ruošiami jauni žmonės, kurie dirbs mūsų valstybėje.
Tai per daug svarbus klausimas, kad jį užkrauti vien ant studento pečių ar palikti aukštosios
mokyklos atsakomybei. Čia aiškiai trūksta valstybinės politikos, koordinavimo, valstybinio
lygmens spendimų“ Buvo išsakyta mintis, kad reikia aiškesnio teisinio sureguliavimo, koks
praktikanto statusas, kokia jo atsakomybė, kokios jo teisės ir pareigos, kokia jo socialinė
apsauga? Nors savivaldybės „kontora“ yra ne ta vieta, kur būtų padidinta traumų ir
nelaimingų atsitikimų rizika, tačiau, kas ir kaip atsakytų nelaimės atveju. Be to, praktika
vyksta ne vien savivaldybėse, taip pat ir verslo įmonėse. Kas ir kaip atsakytų, jei būtų
padaryta reali žala ir pan. Toliau kyla klausimas, koks praktikos supervizoriaus statusas,
vaidmuo ir atsakomybė priimančioje organizacijoje? Studentų praktikos finansavimas galėtų
turėti kažkokį savo krepšelį, kad būtų galima motyvuoti atsakingai dirbančius supervizorius,
kad tas papildomas darbas būtų kažkaip oficialiai fiksuojamas, įskaitomas į darbo krūvį.
Priimančios biudžetinės organizacijos savo metinio biudžeto struktūroje tikrai neturi ir
turbūt niekada neturės eilutės studentų praktikoms. Mokomoji praktika yra studijų proceso
dalis ir tas minimalus krepšelis turėtų ateiti iš studijų proceso finansavimo. Savivaldybių
atstovai pabrėžė, kad jie praktikantų globos darbą daro savanoriškais pagrindais,
geranoriškai suprasdami, kad reikia padėti jaunam žmogui, reikia prisidėti prie žmoniškųjų
išteklių atnaujinimo ir būdami solidarūs aštriau atlygio ir finansavimo klausimų nekėlė.
Labai palankiai savivaldybių atstovų buvo sutuktas pasiūlymas, kad studentų praktikantų
kuravimas atsispindėtų valstybės tarnautojų atestacijos nuostatuose ir kriterijuose. Kitaip
tariant, darbuotojas, stropiai kuruojantis studentus praktikantus, galėtų tikėtis kelių
papildomų taškų apskaitant jo atsidavimą darbui ir kompetenciją įvairių atestacijų metu.
Akivaizdu, kad šie klausimai – studento statuso, supevizoriaus statuso, minėtų veikėjų teisių
ir pareigų santykis ir kt. – nėra išdiskutuoti ir valstybės lygmeniu tinkamai tiesiškai
sureguliuoti. Vieno iš merų pavartotas pasakymas „trūksta valstybės politikos“, mūsų
nuomone, turi gilią prasmę. Labai svarbu yra įveikti žinybiškumą, atskirų sektorių uždarumą
ir bendradarbiavimo bei komunikacijos stygių tarp jų. Pavyzdžiui, studentų praktika vyksta
LR Švietimo ir mokslo ministro pasirašytų poįstatyminių teisės aktų (įsakymų, potvarkių)
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pagrindu. LR ŠMM ministro įsakymai ir potvarkiai aukštojo mokslo klausimais, taip pat ir
studentų praktikų klausimais savivaldybių administracijų niekaip neįpareigoja. Tai tiesiog
yra ribotos galios potvarkiai, galiojantys tik sąlyginai siaurame aukštojo mokslo sektoriuje.
Savivaldybes Lietuvoje kuruoja LR Vidaus reikalų ministerija ir jos gyvena pagal Vietos
savivaldos įstatymą. Žinoma, kalbant apie studentų praktikos tobulinimo modelį reikia turėti
galvoje, kad studentai praktiką atlieka ne tik savivaldybėse, bet ir kitokio tipo
organizacijose, įskaitant privačias verslo organizacijas. Jei savivaldybės, būdamos bendrojo
lavinimo mokyklų steigėjos dar turi sąlyginai glaudžius partnerystės ryšius su LR ŠMM, tai
privačios verslo organizacijos minėtai ministerijai nėra niekaip pavaldžios ir su ja jokių
partnerystės ryšių neturi. Viskas tada priklauso nuo priimančios organizacijos valios ir
geranoriškumo. Visgi studentų profesinės veiklos praktika yra toks svarbus dalykas, kad jo
negalima palikti tik vienos konkrečios žinybos rankose. Yra požymių rodančiu, kad studentų
mokomosios praktikos klausimu reikalinga plati diskusija tarp valdžios, suinteresuotų
žinybų, asociacijų (pvz. savivaldybių, pramoninkų, darbdavių etc.) ir aukštųjų mokyklų.
Galbūt reikalingas LR Seimo lygmens įstatymas, kuris teisiškai sureguliuotų santykius ir
problemas, kylančias studentų mokomosios profesinės veiklos praktikos metu, sugriautų
egzistuojančius tarpžinybinius barjerus, sutelktų suinteresuotas puses bendrai abipusei
naudingai veiklai.
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2.5.2 Interviu su aukštųjų mokyklų studentais rezultatai ir jų interpretacija

Studentas yra centrinė figūra kalbant apie praktinį mokymą. Jam yra keliami praktikos tikslai,
formuluojamos užduotys, sudaromo sąlygos praktikai atlikti, nukreipiami žmogiškieji ištekliai
ugdant įvairias kompetencijas. Tad šiame tyrime studentų pozicija yra labai reikšminga ir vertinga
siekiant sukurti efektyvią praktikos sistemą.
1. Interviu su universitetų studentais išryškėjo poreikis daugiau nei vienos praktikos per studijų
laikotarpį. Šį bruožą kai kurie tiriamieji priskyrė net įsivaizduojamai savo svajonių
praktikai.
„Visų pirma, mano svajonių praktika būtų kiekvienais studijų metais, bent po tris mėnesius,
o ne kartą ir vos kelis mėnesius. Tai padėtų derinti teorines žinias su praktinėmis ir taip
giliau įtvirtinti žinias. Daugiau praktikos studentas suteiktų ne tik žinių, bet ir labiau
paruoštų geresnius būsimus darbuotojus darbo rinkai“.
2. Interviu su aukštųjų mokyklų studentais leido išryškinti keletą sėkmingos praktikos
prielaidų: a) studento motyvacija, suvokti praktikos tikslai, iniciatyvumas ir pan. „pirmas
dalykas yra tai, ką žmogus nori ten veikti, tai yra, ko ten praktikantas eina, ar, kad žinių
gauti, ar kad parašą gauti, labai svarbus dalykas motyvacija iš karto matoma yra”. b)
organizacijos vadovo ir darbuotojų požiūris į praktikos procesą „priklauso nuo vadovo, ar
vadovas yra suinteresuotas tuo žmogum, ar yra irgi dėl parašo”; c) palanki ir pozityvi
priimančios organizacijos aplinka, pozityviai nusiteikę ir padėti pasirengę darbuotojai.
„Ateinant į praktiką labai svarbu, jog organizacija į tave žiūrėtų kaip į pilnavertį narį, o ne
į pašalinį, pagalbinius darbus atliekantį žmogų.“ Visa tai pagreitina studento adaptaciją
organizacijoje. „Svarbu, kad iš karto ateitum dirbti į komandą kaip lygiavertis narys, nes
adaptacijai sugaištama daug laiko iki kol gali pilnu pajėgumu atsiskleisti“ ; d) studentams
labai svarbu, jog galėtų mokytis organizacijoje iš kompetentingo darbuotojo-mentoriaus,
kuris savo turtingą patirtį galėtų perteikti praktikantui; e) organizacijos veiklos pobūdžio
atitikimas studijų programos krypčiai – tai padidina tikimybę, jog veikla praktikos metu
labiau atitiks studijų specifiką ir studentas įgis jam reikalingos veiklinės patirties;
3. Interviu atskleidė, jog dažnai studentų lūkesčiai susiję su pakankamu savarankiškumo lygiu
organizacijoje atliekant įvairias užduotis. Jie nori, kad jais pasitikėtų, nori išbandyti savo
galimybes ir pan. Tačiau išryškino ir tai, jog savarankiškumą reikia „išsikovoti“, turi
adaptuotis organizacijoje, kas paprastai būna ganėtinai sunkus etapas, turi praeiti laikas, per
kurį tu gali save užsirekomenduoti kaip patikimas ir galintis savarankiškai veikti
praktikantas. „Kai norėdavau kažką pati savarankiškai apklausti, arba kažkokią klientę,
man tiesiog pradžiai būdavo neleistina, tai yra būdavo su socialine darbuotoja kita. Ir
tiesiog, kai pati ėmiausi iniciatyvos, kai konkrečiai nebuvo socialinės darbuotojos, nes buvo
tiktai vadovė ir aš, ir atėjo naujas žmogus. Klientas nebuvo prieš tai užsiregistravęs ir
niekas negalėjo jo apklausti, tai aš pati ėmiausi iniciatyvos, pasiėmiau tą žmogų, aišku, po
to truputėli kliuvo man nuo organizacijos, nu bet iš esmės aš jam padėjau ir galbūt taip
įrodžiau, kad aš galiu kažką daryti.“
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“Įėjimas į pačią organizaciją. Buvo pakankamai sunkus. Nes tu tiesiog nuėjai, pasakei,
„laba diena, aš esu toks studentas, žinojo iš tikrųjų, kas turi ateiti ir gal tiesiog tas pats
požiūris buvo ganėtinai toks.. Na, studentas, čia mūsų yra labai specifinė grupė, čia išbaidys
klientus, kurių ir taip nedaug turime, ta prasme va tas va buvo. Na, eik, lankstinukus
padalink, pradžiai va toks mąstymas. Toks nepasitikėjimas, maždaug paskutinio darbo
atlikimas ir taip toliau. Tai čia buvo sunkiausia, bet reikėjo būtinai, reikia studentai įveikti
tai, tą dalyką, pradedant nuo žemiausių tokių darbų, kad galėtum pakilti aukščiau. Tikrai,
čia yra vienas iš tų dalykų. Kitas dalykas, reikėjo visą laiką rodyti savo iniciatyvą. Tai yra:
aš ateinu, nors man ir nesako, aš darau, nors man ir nesako, aš atsiliepiu telefonu, nors man
ir nesako.” Studento savarankiškumui ugdyti, labai svarbus ir organizacijos palaikymas,
darbuotojų parama, vadovo požiūris.
4. Praktikos eigos aptarimas vykdomas periodiškai ir nuosekliai, padeda dalintis patirtimi,
preventuoti problemas, efektyviau spręsti iškilusias, gauti grįžtamąjį ryšį apie savo
pasiekimus ir taip tobulėti, padeda atskleisti studentų motyvaciją, suinteresuotumą praktika.
Čia labai svarbus vaidmuo priskiriamas praktiką kuruojančiam dėstytojui, jo iniciatyvumui
ir kūrybiškam koordinavimui. „Buvo tikrai ir nesklandžių situacijų, tačiau mes turėdavome
dar, kas buvo labai svarbu, mano manymu, ir viena iš pagrindinių dalykų, kas ir turėtų būti
kiekvienoje organizacijoje, tai yra būdavo kiekvieną savaitę tam tikras kuravimas tų
studentų. Tai yra, mes turėdavome dėstytoją. Penkių žmonių grupelėm būdavo surenkama ir
tiesiog apie praktiką mes šnekėdavome. Ir būdavo iš skirtingų sričių. kas buvo labai įdomu,
nes tiesiog tu pamatai, kaip kiti žmonės elgiasi tam tikrose situacijose. Ta prasme, buvo ir iš
kalėjimo, ir iš kitų institucijų, iš nevyriausybinių organizacijų, ir iš dienos centrų. Ir aš
gaudavau tą patirtį pavyzdžiui ir tą mokymą, kaip tiesiog elgtis tam tikrose situacijose.
Iniciatorius būdavo tokių susitikimų universiteto dėstytojas. Kiekvieną išklausydavome,
turėdavome kažkur po pusvalandį kiekvienas ir patarimai ir taip toliau. Reikėdavo pasakyti
kiekvieną kartą, ką tu naujo išmokai, kaip situacija pasikeitė, kokį klientą turėjai, kaip tu
elgeisi, kokius metodus naudojai ir taip toliau. Ir labai matydavosi tie žmonės, kurie iš
tikrųjų eidavo tiktai dėl parašo. Labai matydavosi ir dėstytoja labai matydavo ir iš tikrųjų
jiems pakankamai gerai gaudavosi, nes iš pažymių...“
5. Studentų lūkesčiai einant į praktiką yra susiję su galimybe toje organizacijoje įsidarbinti.
Todėl labai svarbu iš anksto žinoti organizacijos galimybes, darbo vietų skaičių, darbuotojų
poreikį, nes tai gali įtakoti studento pasirinkimą atlikti/neatlikti praktiką toje organizacijoje.
„Aš iš tikrųjų taip manau, kad kiekvienas studentas eidamas praktikos atlikti, jeigu jis ją
atlieka pakankamai gerai tikisi gauti ten vietą. Šiuo atžvilgiu man ta organizacija buvo per
daug maža, kad man pasiūlytų vietą.” “Aš manau, kad viena iš didžiausių galimybių
apskritai įsidarbinti, tai ir yra praktika, per praktiką. Jeigu tu įtinki, patinki, jeigu tu
stengiesi, tai vis tiek mato potencialą.”
6. Viena iš kokybiškos praktikos prielaidų yra aiški ir gerai struktūruota praktikos užduotis bei
aiškus veiklos planavimas ir praktikos koordinavimas organizacijoje. Labai svarbu, kad
studentas žinotų, ką jam reikia daryti, jog būtų vykdoma jo praktikos kontrolė ne tik iš
aukštosios mokyklos pusės, bet ir priimančioje organizacijoje. „Aš pati pasidariau sau tam
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tikrus tikslu, kuriuos aš turėčiau toje organizacijoje įvykdyti. Ir man atrodo, tas va tų rėmų
nebuvimas ir yra sunkiausias studentui. Nes jeigu jis ateina, tu gali eiti-tu gali neiti, tu gali
miegoti namuose iki dvylikos, bet gali ateiti ir dirbti nuo aštuonių. Ta prasme va toks
plaukiojimas, čia reikalingas, bet iš tikrųjų nereikalingas, ir tik tada, aki žmogus pasijaučia
ten reikalingas, tada jau supranta, va, kad ir organizacijos nariai, nu va studentas, bet turi
galvą. O šiaip aišku ir pačios organizacijos skatinimas yra į praktiką. Jeigu mūsų nebūtų
kuravę, nebūtų stebėję, nebūtų patarinėję, nebūtų žiūrėję ar žmogus tikrai eina į
organizaciją, tai aš galiu garantuoti, kad mūsų trečdalis tų studentų fiktyviai dirbtų,
grynai.“
7. Praktikos vieta, anot tyrimo dalyvių, turėtų būti pasirinkta pagrįstai. Studentas turėtų turėti
kuo daugiau informacijos apie organizaciją, kurioje rengiasi praktikuotis. Yra daugybė būdų
kaip ta informacija galėtų būti pasiekiama. Pirmiausia tai katedros ir jos dėstytojų sukaupta
informacija ir prieš tai atlikusių praktiką studentų, vizitacijų, taip pat būtina pasiieškoti
informacijos apie organizaciją internete ar joje apsilankyti. Labai svarbu, kad organizacijos
veikla atitiktų studijų programos kryptį ir būtų galimybė kryptingai įgyti patirtį, susijusią su
būsima profesija. „Organizaciją kiekvienas pasirinkom savaip, iš sąrašo. Ir visą laiką
žinojau, kad mane domina moterys ir smurtas ir kadangi buvo tik trys organizacijos, viena
ten buvo, ta prasme po vieną žmogų priėmė, realiai, tai va tai aš ją ir pasirinkau, nors
tiksliai nežinojau. Jeigu aš būčiau žinojus, kad ji tokia maža, tai gal aš nebūčiau pasirinkus,
bet buvo prieš tai toks, sakė dėstytojai, nuvažiuokit, pažiūrėkit, na, bet žinot, kaip studentai,
tai daro. Tai va, iš tos pusės, nenuvažiavau pažiūrėti”.
8. Studentai pateikė keletą, jų požiūriu, svarbių pasiūlymų, kaip praktiką padaryti patrauklesnę
ir efektyvesnę:
a) vienas jų susijęs su organizacijos ir studento motyvavimu praktikai. Yra siūloma
numatyti galimybes papildomai finansuoti organizacijas, priimančias studentus praktikai,
vadovus ar mentorius, kurie moko studentus ir vadovauja jų praktikai organizacijoje;
b) taip pat siūloma numatyti bent minimalias finansines paskatas studentui: „turėtų būti
mokama studentui, kuris ten eina, na po mažą krepšelį, nebūtina ten didelio, bet na po
kažkiek tai, kad tu galėtum, tu būtum suinteresuotas, pavyzdžiui pavalgyti, nes tu visą dieną
ten dirbi, turėtum iš ko. Grynai, tu žinai, aš dirbu čia, bet man bent pietus kompensuoja.“
c) kitas siūlymas susijęs su praktikanto informavimu apie galimybes įsidarbinti
organizacijoje, kurioje studentas atliko praktiką: „kad būtų iš karto pasakoma reali vieta,
pavyzdžiui organizacija pamato, kad tu dirbi gerai, kad kažkoks būtų, ateities perspektyvos,
va, šitas studentas gerai dirba ir pas mus yra laisva vieta ir būtų pasakoma. Ir dar,
studentas tuo atsidėkodamas galėtų parašyti projektą tai organizacijai, tyrimą, tiesiog, apie
vidinę kultūrą, ar dar ką nors. Na, kad jai būtų naudinga iš esmės“;
d)tyrimo dalyviai taip pat siūlo stiprinti praktikų kuravimą, kontrolę bei sieti praktikos
užduotis su baigiamuoju darbu. Tai, anot jų, padidintų studentų motyvaciją ir iniciatyvumą
praktikos vietoje atlikti atitinkamas užduotis.„Noriu pasakyti, kad kiekviename universitete
turėtų būti privalomas dalykas praktika, privalomas. Ir jį turėtų labai gerai kuruoti. Ir iš to
dalyko turėtų būti rašomas baigiamasis darbas, būtinai, todėl, kad studentą pririšti prie
praktikos vietos ir gaut kažkokių gilių žinių.“
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e) siūloma padidinti praktikų skaičių universitetinėse programose bei ilginti jų laiką. “Tiek
darbo rinkoje, tiek visuomenėje sakoma, kad tas studentas, kuris baigė magistrą, arba
bakalaurą neturintis jokios praktikos, nu tai, kur jis gali eiti? O turintis bent jau pusę metų,
arba metus laiko atlikęs praktiką kažkur, bent jau žino tos organizacijos vadybą ir gali
kažkur bandyti lįsti į gretutines organizacijas, tai va, aš manau, kad turėtų būti privaloma“.
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2.5.3 Interviu su aukštųjų mokyklų dėstytojais-praktikų vadovais rezultatai ir jų
interpretacija

Šiame kokybiniametyrime tikslingai buvo pasirinkti tiek universitetinio, tiek ir neuniversitetinio
aukštojo mokslo sektorių dėstytojai-praktikų vadovai ir organizatoriai. Kolegijos ir universitetai turi
skirtingą praktinio mokymo modelį bei patirtį. Interviu su abiejų sektorių atstovais leido šią patirtį
apibendrinti bei išryškinti skirtumus, pažvelgti į praktinio mokymo procesą giliau ir plačiau.
1. Atsiskleidė labai skirtinga socialinių mokslų krypties studijų programose studijuojančių
studentų praktikų organizavimo patirtis. Viena vertus, nemažai skirtumų yra tarp kolegijos ir
universiteto praktikos trukmės ir skaičiaus. Kolegijose praktikų skaičius varijuoja nuo 2 iki
7 praktikų per studijų laikotarpį, tuo tarpu universitete ji dažniausiai būna viena
paskutiniame bakalauro studijų kurse. Kita vertus, kolegijos, skirtingai nei universitetai, turi
sukaupę nemenką praktikų organizavimo patirtį, nusistovėjusius studentų parengimo į
praktiką mechanizmus, kontaktus, praktikos vietų, t.y. organizacijų tinklą, praktikų trukmę ir
apimtis reglamentuojančius įstatymus, kolegijų programose didesnė orientacija studentų
rengimui konkrečiai darbo vietai ir pan. Tuo tarpu universitetų veikla šioje srityje yra dar
pakankamai naujas reiškinys, patirtys labai skirtingos.Tyrimo dalyviai pabrėžė, jog dabar
egzistuoja labai skirtingi praktikų modeliai, trūksta vieningo požiūrio akademinėje
bendruomenėje, daugelis dalykų daroma intuityviai. Tad ir problemų universitetiniame
sektoriuje kyla daugiau.
2. Pastebima praktikos susietumo su universitetinių studijų programa bei jos tikslaisparoblema.

Neretai universitete į praktiką žiūrima kaip į atskirą studijų programos dedamąją, kuriai
mokymo tikslai nekeliami, dažniau kalbama apie tam tikrus praktinės veiklos įgūdžius, kurie
menkai siejami su mokymo/si procesu. Toks požiūris, anot x universiteto atstovo, atsieja
praktiką nuo mokymosi proceso, o kartu ir nuo mokymosi tikslų. Tokiu būdu studentas
„išstumiamas“ į visiškai kitokia veiklos, bendravimo, profesinių santykių kultūrą, kuriai
pažinti ir pasirengti nei studijų procese nei atskirai laikas nėra skiriamas, arba pats
procesas nėra organizuojamas.
3. Pasirengimas praktikai, x universiteto atstovo požiūriu, siejamas tik su išoriniu organizacijos

pasirengimu (ką veikia, kaip veikla reglamentuojama, kokios struktūros ir pan.), neskiriant
laiko suvokti akademinės ir profesinės veiklos skirtumų.Studentui tradiciškai skiriamas
dėstytojas praktikos vadovas, kuriam „vadovavimas“ praktikai yra tik labai menka jo
apmokamo darbo dalis, tad dažniausiai yra apsiribojama instruktavimu apie tai, kokią
ataskaitą reikia pateikti. Tai yra viena iš nesėkmingos arba žiūrint iš studijų programos tikslo
– neefektyvios praktikos priežasčių.
Skirtingos aukštosios mokyklos ar jų padaliniai savaip sprendžia šias problemas. Vieno
universiteto atstovė pasidalino patirtimi, kaip jų aukštojoje mokykloje buvo sprendžiamos
studentų adaptacijos naujoje profesinėje veikloje problemos: „X universitete turime tam
tikrą patirtį, padedančią sušvelninti studento adaptaciją naujoje profesinėje veikloje –
kooperuotos studijos vyksta nuo antro kurso, tad pažinti profesinės veiklos kultūrą, įsigilinti
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ir analizuoti profesinės sąveikos ypatumus studentai turi didesnes galimybes. Taip pat tuo
tikslu padeda ir Karjeros centras, kuriame konsultantė padeda studentui suvokti/pasirinkti ir
pasirengti asmeninio marketingo strategijas pradedant profesinę veiklą. Be to šiais metais
įvedėme ir „praktikos programą“, kuomet pasirengimo etape studentas gauna užduotį
paimti interviu iš būsimo praktikos vadovo ir tokiu būdu susipažinti ne tik su veiklos
pobūdžiu, bet ir su profesiniais santykiais.“
4. Pastaruoju metu plėtojama praktika, jog studentas skatinamas ieškoti praktikos vietos
savarankiškai. X universiteto atstovė teigia, jog „daugiau sulaukiama iniciatyvos ieškant
praktikos vietų ir iš pačių studentų, nei pradžioje, jie jau nebelaukia kol praktikos veita bus
pasiūlyta, o ateina su savo pageidavimais“.Iš pirmo žvilgsnio tai galėtų atrodyti kaip
aukštosios mokyklos ribotas vaidmens suvokimas. Tačiau interviu metu išryškėjo, jog tai
turi tam tikrą prasmę–savarankiškas praktikos vietos susiradimas tai tarsi darbo paieškos ir
įsidarbinimo imitacija ir repeticija – studentas turi pademonstruoti bendruosius gebėjimus,
gebėti pristatyti save, išryškinti savo privalumus, tinkamai komunikuoti ir pan. Kai kurie
tyrimo dalyviai pabrėžė, jog tai netgi specialiai sumanyta. „Be to ir darbdavys prieš
priimadamas studentą praktikai nori jį pamatyti, pažinti“, teigia x kolegijos praktikų
vadovė. Jei studentui nepavyksta - tuomet organizacija jam yra pasiūloma.Kolegijų stiprybė
yra ta, jog šiame sektoriuje jau yra ilgametė patirtis, kurios metu yra užmegsta daugybė
kontakų, yra didelyra didelė praktikos vietų įvairovė. Universitetų atstovai taip pat
pasidžiaugė, jog nors kai kuriuose programose „patirtis labai maža, tačiau jau dabar
nusistovėjo kontaktai, apimama didesnė organizacijų įvairovė (pvz. pradėjus organizuoti
praktikas sociologams, pradžioje manyta, jog pagrindinė praktikos vietą galėtų būti tik
socialinių tyrimų agentūros, dabar jau mąstoma plačiau, įtraukiamos ir kitokio pobūdžio
organizacijos)“.
5. Tačiau ryškėja kita problema. Universitetų studentų darbo vietą sunkiai identifikuoja
organizacijos. Kolegijų atveju tai lengviau. Pvz. niekas tiksliai ir nežino ką turėtų daryti
organizacijoje sociologas ar politikos mokslų studentas. Situacija dar labiau komplikuojasi
kuomet į vieną organizaciją ateina daugiau iš skirtingų studijų krypčių studentų. Dėl šios
priežasties katedros dėstytojų vaidmuo ir iniciatyva plėtojant ir palaikant bendradarbiavimą
su priimančia organizacija padėtų išvengti tokių neaiškumų. Be to ir patiems universitetams
sunkiau identifikuoti praktikų vietas, organizacijas, apibrėžti reikiamas atlikti užduotis,
apibrėžti į ką turėtų būti nukreipta studento veikla organizacijoje dėl to, jog „universitetų
studijų programos ir studentų rengimas mažiau orientuotas į konkrečią darbo vietą. Tuo
tarpu kolegijų situacija yra daug aiškesnė – jie ruošią specialistą konkrečiai darbo vietai,
tad ir praktikos planavimas, nukreipimas, tikslai yra aiškesni“. Šią problemą galima būtų
spręsti per aiškesnę užduočių sistemą. Nors praktikos užduotys dažnai unifikuotos, bet
pakankamai apibendrintos, kad jas galima būtų adaptuoti prie konkrečios organizacijos
specifikos. Tai turėtų daryti dėstytojas-praktikos vadovas susipažinęs su organizacijos
veikla, praktikos sąlygomis ir adaptuoti užduotis. Tad aukštosios mokyklos dėstytojo
vaidmuo šiuo požiūriu taip pat labai reikšmingas.
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6. Interviu rezultatai atskleidė, jog viena iš praktikos sėkmės prielaidų yra sisteminga praktikos
eigos kontrolė ir kompleksinis iškilusių problemų sprendimas.Studentai, anot tiriamųjų,
išsako poreikįglaudžiau bendradarbiauti praktikos metu su dėstytojais, jiems reikia
nuolatinės paramos ar bent žinojimo, jog gali ją gauti prireikus. „Pasiteisino praktika,
kuomet buvo organizajama tarpinės studentų praktikos ataskaitos aptarimas. Tai leido
identifikuoti problemas, jas laiku spręsti ir pan. turėtų tokiuose aptarimuose dalyvauti ir
priimančios organizacijos atsatovas, kad išgirstų įvairius praktikos proceso aspektus,
problemos būtų sprendžiamos efektyviau“.Labai svarbus praktikos aspektas – savalaikis
problemų identifikavimas ir efektyvus jų sprendimas. Kolegijos atstovas teigia, jog jų
patirtis rodo, kad efektyvus praktikos problemų sprendimas gali būti pasiektas sprendžiant
jas kompleksiškai, t.y. įtraukiant praktikos organizatorių, dėstytoją bei organizacijos atstovą.
„Iškilusi problema yra sprendžiama kompleksiškai su praktikos organizatoriumi (fakultetas
turi praktikos vadovą, atsakingą už praktikų organizavimą gakulteto lygmeniu), dėstytoju ir
priimančios orgniazcijos atstovu. Jei studentui nesudaromos sąlygos atlikti praktikos
užduotis ir siekti praktikos tikslų ar kyla kitokio pobūdžio problemos, visada sudaroma
galimybė pakeisti instituciją. Bet prieš tai situacija yra kruopščiai išnagrinėjama,
įvertinamas studento pageidavimo ir nusiskundimų pagrįstumas. Apie tai sutdentai yra
informuojami praktikos pradžioje ir maždaug apie 3-5 proc. minėta galimybe pasinaudoja”.
7. Tyrimo dalyviams kyla pagrįstas klausimas, kaip paskirstyti vadovavimo praktikai
atsakomybes tarp praktikos vadovo aukštojoje mokykloje ir organizacijoje, kaip derinti
praktikos užduotį, kad ji atitiktų ir studijų programos tikslus ir profesinio lauko, t.y.
organizacijos tikslus. Šis klausimas ypač aktualus, kuomet sprendžiamas toks svarbus
priimančiajai organizacijai klausimas – o kokia „nauda“ jai iš studento-praktikanto.
Nežiūrint į tai, kad, skirtingai nuo verslo, viešasis sektorius dar puikiai suvokia „viešojo
intereso“ svarbą, t.y. specialisto rengimo dalininko vaidmenį, tačiau organizacijos
struktūroje skirti atskirą darbuotoją vadovauti praktikai nėra įprasta, be to praktikos vadovo
organizacijoje statusas nėra niekaip juridiškai neįteisintas, „juolab, kad vadovaujančiajam,
apart moralinio asmeninio pasitenkinimo kitokio atlygio paprastai nebūna“. „Didžiausia
problema, jog nėra juridiškai įteisinta praktikos vadovo veikla, jie nėra rengiami,
darbdaviams trūksta motyvacijos. Dėl šių priežasčių organizacija nesijaučia pakankamai
atsakinga už praktikanto mokymą ir praktikos eigą, rezultatus. Galima paminėti gerosios
patirties pavyzdį, kuomet socialiniai darbuotojai motyvuojami atsakingiau žiūrėti į
praktikanto mokymą įvedus praktikanto mokymo kriterijų į atestavimo procedūrą:
„socialinių darbuotojų atestacijos metu yra dedamas „pliusas“ jei darbuotojas turėjo
praktikantų“.
8. Aukštųjų mokyklų atstovai pastebi, jog įmonėse dažnai susiduriama su formaliu požiūriu į
praktiką, užduotis, procesą. „Lakoniškas ir formalus grįžtamasis ryšys iš priimančios
organizacijos apie praktikos eigą, pasiekimus (praktikos dienynuose labai formaliai užpildo
grafas, skirtas priimančios organizacijos praktikso vadovui) apriboja mums galimybes
pamatyti realią situaciją”. Universiteto atstovai sutinka, jog galbūt stinga iniciatyvos ir iš
pačių dėstytojų, katedros galėtų aktyviau ieškoti įvairesnių bendradarbiavimo su socialiniais
partneriais formų. „Reiktų labiau plėtoti ryšius tarp katedros ir socialinių partnerių, pvz.
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aktyviau įtraukti ne tik į bakalauro bet ir į magistro baigiamųjų darbų gynimo komisiją,
inicijuoti bendrą projektinę veiklą ir pan.“ Vertinga patirtimi kaip bendradarbiavimą tarp
aukštosios mokyklos ir priimančios organizacijos padaryti glaudesnį pateikia vieno
universiteto atstovas. Ją verta pristatyti atskirai:
„Universitetas šią problemą sprendžia derinant praktikos užduotis ir visoms trims šalims rengiant
„praktikos programą“. Praktikos programoje mentorius, tutorius ir studentas sutaria dėl bendro
proceso rezultato ir tikslo. Tokiu būdu, pristatydami tam tikras studento studijų metu įgytas
praktines kompetencijas, kartu tardamiesi, kokias veiklas ir kokius rezultatus pasieks, įtraukiame
organizacijas, orientuodami jas siekti ne studijų programos tikslų (kas yra aktualu studentui ir
universitetui), bet spręsti organizacijos problemas, t.y. kompensuotis žmogiškųjų išteklių trūkumą
kažkokioms užduotims atlikti. Derindami praktikos programą priimančiųjų organizacijų praktikos
vadovai išsiaiškina, kokiai veiklai praktikantai yra pasirengę, išdiskutuoja numatomus veiklos
rezultatus, tai padeda parengti sudėtingesnes užduotis, kurias pajėgūs spręsti universiteto studijų
programų studentai.Vertinant praktiką, organizacija vertina atlikto darbo, rezultato kokybę,
pažymėdama veiklos trūkumus, o dėstytojas vertina studento pasiekimus pagal praktikos tikslus.
Praktikos eigoje studentai turi 3 privalomus susitikimus su universiteto praktikos vadovu, kuriuose
reflektuojama praktikos eiga. Kai kuriais atvejais praktikos vadovai refleksijų prašo raštu, jos
tampa studento rezultatų/pasiekimų įvertinimo priemone. Be to šiais metais praktikuojame susieti
praktikos vietą/veiklos pobūdį su studento baigiamuoju bakalauro darbu tema, kas taip pat leidžia
suderinti užduotis, įvedant analitinių, tyrimo, kūrybinių veiklų, kurias pajėgūs atlikti praktikantai, o
ne tik skirti menkos kvalifikacijos reikalaujančius darbus.“
9. Praktikos trukmė universitete dabartiniu metu yra reglamentuota iki ne mažiau 10 kreditų,
t.y. ne mažiau 400 studento valandų, kas sudaro 6 savaites kiekvieną dieną po 8 val. .
Visumoje tiriamieji sutaria, jog nepertraukiamas praktikos laikas leidžia “atlikti ištisinę
praktiką, tai pozityviai vertinama tiek iš studentų tiek iš priimančiųjų organizacijų
pusės“.Vieno universiteto atstovas iškėlė pagrįstą klausimą „ar toks laiko paskirstymas
atitinka keliamiems tikslams ir pakankamas siekiant rezultatų?“ir pateikė konkretų
sprendimą, kaip jų universitete ši problema yra sprendžiama: „Kooperuotų studijų dalinė
praktika leidžia pažinti platesnį profesinį lauką, t.y. susipažinti su daugeliu organizacijų,
atlikti tam tikras studijų dalykų užduotis skirtinguose kontekstuose, tokiu būdu iš dalies
kompensuojant minėtus trūkumus. Tačiau lyginant su, pvz. pedagogų praktikomis, matome,
kad ten yra skiriamas laikas ir pažintinei ir imituojamai veiklai, tuo tarpu viešojo
administravimo studijų programoje to nėra. Kyla pagrįstas klausimas, ar toks
supaprastintas praktikos suvokimas, kuomet praktika yra beveik išimtinai tik pagal „darbo
vietai“ pakankamai leidžia studentui pasirengti profesiniam laukui? Ar tokia praktikos
forma tinkama yra universiteto studentui, t.y. kokia turėtų būti praktika universitete, kad
neruoštume tik konkrečios darbo vietos specialistą, ką iš esmės daro kolegijos? X
universiteto viešojo administravimo studentų praktikos užduotis šiais metais skiria ir kitokio,
t.y. pvz. tyriminio, kūrybinio (rezultato prasme) pobūdžio, be to praktikos užduotys
derinamos su priimančiąja organizacija parengiant praktikos programą, kurioje šalia
organizacijos užduoties konkrečiai darbo vietai, parengiamos ir su studijų programos
tikslais susijusios užduotys.“
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Išryškėjo ir priešinga nuomonė, jog praktikų organizavimas turėtų būti lankstesnis praktikos
laiką skaidant į keletą trumpesnių praktikos epizodų. „Galima būtų daryti ne vieną, o kelias
stumpesnes praktikas, kuriose būtų kaupiamojo pobūdžio praktikos užduotys ir kaupiamasis
vertinimas. Tai sutaupytų daugiau laiko baigiamąjam darbui parengti.“
10. Praktikos organizatoriams pagrįstai iškilo poreikis gauti grįžtamąjį ryšį apie organizacijoje
sudarytas praktikos sąlygas. Kolegijos turi didesnį įdirbį, turi susikūrę įvairius monitoringo
mechanizmus, pvz. atliekamos studentų apklausos, kur jie išreiškia savo nuomonę apie
praktikos atlikimo sąlygas, galimybes, mikroklimatą ir pan. Tyrimo dalyvio teigimu,
„vyksta pastovus praktikos vietų monitoringas, kaupiama informacija apie praktikos
atlikimo sąlygas, o pagal tai vėliau yra vykdoma tinkamų praktiniam mokymui organizacijų
atranka. Į tas organizacijas, apie kurias studentai blogai atsiliepia praktikantai
nesiunčiami.“. Universiteto atstovas teigia, jog šiuo metu grįžtamasis ryšys apie
organizacijas vyksta neformaliai, pokalbio būdu, kaupiama informacija ir „studentui
renkantis praktikos vietą yra pristatoma organizacija, jos aplinka, studentų
atsiliepimai.“Taip pat universiteto atstovai sutinka, jog katedros praktikų vadovai turėtų
aktyviau bendradarbiauti su praktikų organizacijomis įvertinant praktikos sąlygas,
monitoruojant praktikos eigą, bendradarbiauti su organizacijos praktikos vadovu.
11. Universiteto atstovai pasigenda praktikos patirties sklaidos, apibendrinimo, viešinimo. Jie
sutinka, jog universitetų patirtis organizuojant praktikas yra labai skirtinga, nekalbant jau
apie kolegijų sektorių, egzistuoja daugybė gerosios praktikos pavyzdžių, tad tikslinga būtų
jas aktyviau viešinti, apibendrinti, diskutuoti, kad būtų sudarytos galimybės atsiremti į kitų
patirtis, ypač tiems padaliniams, kurių praktikos organizavimo patirtis yra tikrai labai
menka. „Kadangi universitetų patirtis organizuojant studentų praktinį mokymą yra labai
nedidelė, yra pasigendama patirties sklaidos, aptarimo, patirčių apibendrinimo platesniu
šalies mastu. Pavyzdžiui, kolegijos turi sukaupę labai daug patirties, taip pat kai kurie
universitetai turi jau nusistovėjusias tradicijas, tad galėtų viešinti leidiniuose,
konferencijose labiau gerosios patirties pavyzdžius. Yra universitetų, kurie organizuoja
praktikas ir magistro studijose. Į tai neseniai pradėję praktikas organizuoti padaliniai
galėtų atsiremti ir kūrybiškai pritaikyti sau. Tai sukurtu daugiau aiškumo, dabar daug kas
daroma intuityviai“.
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3. TIKSLINIŲ GRUPIŲ (STUDENTŲ, DĖSTYTOJŲ IR PRAKTIKŲ VADOVŲ)
KOMPETENCIJŲ APRAŠAS

Šiame kontekste kompetencija16 yra suprantama kaip individo vidiniai ištekliai (ypač dvasiniai,
ištekliai), įgalinantys asmenybę siekti sėkmės savo veikloje17 (šiuo atveju – profesinėje veikloje).
Kompetencija yra gėris, turintis absoliučios vertybės statusą. Kompetencijos, kaip ir sveikatos,
meilės, saugumo niekada nėra ir negali būti per daug. Kompetencija yra nuolatinė siekiamybė.
Neįmanoma būtų rasti veiksnaus žmogaus, kuris turėtų tobulai išvystytas visas kompetencijas, arba
neturėtų jokių kompetencijų visai. Faktinis žmogaus kompetentingumas reiškia, kad jo žinios,
gebėjimai, kiti dvasiniai mentaliniai ištekliai artėja (konverguoja) prie tam tikro idealaus
kompetencijų modelio (aprašo). Diagnostine prasme kompetencijų stygius reiškia ne ką kitą, o tai,
kad faktinės žmogaus galios, pasiekimai, dvasiniai ir mentaliniai ištekliai yra nuo tam tikro idealaus
kompetencijų modelio (aprašo) per daug nutolę. Vadinasi, jis dar neturi tam tikrų kompetencijų,
įgalinančių jį stabiliai siekti sėkmės kokioje nors veikloje.
Iš visų tikslinių grupių šio projekto tikslų šviesoje pati svarbiausia mums atrodo studentų grupė.
Būtent studentas yra pagrindinis praktikos subjektas ir socialinis veikėjas. Mokomoji profesinės
veiklos praktika yra organizuojama dėl studentų, o ne dėl dėstytojų ar dėl praktikantus priimančios
organizacijos darbuotojų. Todėl, rengiant šią ataskaitą, į studentų kompetencijų aprašą ir buvo
daugiausiai kūrybinių pastangų investuota. Rengiant kompetencijų aprašus tikslinėms grupėms,
sąmoningai buvo atsiribota nuo atitinkamos mokslo ir studijų šakos kompetencijų arba nuo
konkrečios profesijos kompetencijų. Jei studentas teisininkas ar ekonomistas ateina į praktikuotis į
organizaciją, mes postuluojame, jog teisės ir ekonomikos kompetencijas jis apriori jau turi. Lygiai
taip pat mes postuluojame, kad praktikos vadovas priimančioje organizacijoje jau turi reikiamas
kompetencijas, tarkime, savivaldybės personalo skyriaus vadovo, mokyklos direktoriaus ar seniūno
pareigoms užimti. Lygiai taip pat postuluojame, kad universiteto dėstytojas, patenkantis į pareigas
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Pastaruoju metu k o m p e t e n c i j o s sąvoka labai išpopuliarėjo, todėl tapo polisemiška (daugiaprasme), ji jau
rizikuoja virsti ideologema. Kitaip tariant, ši sąvoka tampa madinga, tačiau nuvalkiota iš dalies vulgarizuota beprasme
kliše, štampu. Todėl labai svarbu užsibrėžti, kas šiame kontekste yra laikoma kompetencija. Moderniajame moksle
kompetencijos sąvoką įvedė lingvistas N. Chomsky. Pastarasis kompetencija pavadino žmogaus, kaip biologinės rūšies,
specifinį gebėjimą suprasti ir pačiam generuoti kalbines gramatines struktūras. Išmokęs atitinkamos kalbos žodžius ir
sintaksę (sakinio sudarymą), žmogus gali kas kartą generuoti naujus pasisakymus, tekstus ar suprasti atitinkamus kitų
žmonių kalbinius darinius. Taigi, kompetencija yra sudėtingas, daugialypis kompleksinis darinys, pasižymintis
universalumu ir perkeliamumu, jos funkcionalumu vis naujose situacijose. Vėliau kompetencijos sąvoką pradėjo
eksploatuoti pedagogai, psichologai ir vadybininkai. Ugdymo ir socializacijos kontekste kompetencija reiškia individo
gebėjimų faktinį atitikimą ugdymo standartams ir socialiniam užsakymui. Žmogiškųjų išteklių vadyboje kompetencija
reiškia darbuotojo gebėjimų ir galių atitikimą konkrečios darbo vietos reikalavimams, jo įgalumą sėkmingai vykdyti
tam tikras profesines funkcijas, atlikti tam tikrus vaidmenis. Ypatingai abejotinas pastaruoju metu ryškėjantis polinkis
apriboti kompetenciją iš esmės vien tik kognityvine asmenybės sfera (protavimu) ir iš dalies dar vertybine sfera bei
socialinių kompetencijomis. Į kompetencijos struktūrą, mūsų nuomone, įeina visi individo dvasiniai resursai,
pavyzdžiui, taip pat ir valia, netgi žmogaus fizinė ir sveikatos būklė. Pavyzdžiui, pagyvenęs chirurgas gali (yra
kompetentingas) diagnozuoti ligas, aprašyti rentgeno nuotraukas, prižiūrėti gyjančius ligonius, dėstyti teorines
paskaitas, tačiau jis gali būti nebeįgalus (nekompetentingas) operuoti.
17

Tokia žmogaus charakteristika kaip kompetencija, neapsiriboja vien profesine veikla. Kompetencijų gali būti daug ir
įvairių. Žmogus gali būti kompetentingas pavyzdingai šeimininkauti ir vesti privatų namų ūkį, būti sėkmingu,
pavyzdingu tėvu ar motina ir pan.
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konkurso būdu, reguliariai kas 5 m. atestuojamas, yra kompetentingas rengti studentus ir vadovauti
jų praktikoms.
Todėl buvo susitelkta į kai kurias universalias (su konkrečia studijų specialybe ar profesija
nesusijusias) kompetencijas, kurių neturint, tinkamai atlikti praktiką arba jai vadovauti ir ją kuruoti
yra problemiška.

Studentų kompetencijų ir gebėjimų, laiduojančių sėkmingą profesinę praktiką, aprašas.
Teisės aktų ir atitinkamo sektoriaus strateginių dokumentų bei veiklos principų išmanymas
•

Vietos savivaldos sektoriaus išmanymas (savivaldos paskirtis, struktūra, veiklos principai,
teisynas)

•

Valstybės tarnautojų tarnybinės etikos kodekso išmanymas ir pasirengimas laikytis jo
nuostatų bei normų

•

Darbo saugos taisyklių išmanymas (čia turima galvoje tiek bendrosios taisyklės, tiek
taisyklės, specifikuotos konkrečiai profesinės veiklos sričiai).

•

Atskirų savivaldos sričių, į kurias einama praktikuotis, teisyno ir veiklos principų
išmanymas, pvz., švietimo, kultūros, socialinės ir sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio,
transporto, statybos ir urbanistikos etc.

•

Savivaldybės skyriaus, padalinio (arba savivaldybės įsteigtos organizacijos, pvz. mokyklos,
bibliotekos, seniūnijos, vaikų dienos centro etc.) veiklos nuostatų išmanymas

•

Praktikantui aktualių konkrečių pareigybinių instrukcijų (aprašų) išmanymas. Pvz.,
praktikantas ateina į vaikų dienos centrą talkinti socialiniam pedagogui, tai jis turi žinoti
atitinkamos pareigybės aprašą.

•

Raštvedybos taisyklių išmanymas

Socialiniai gebėjimai
•

Gebėjimas komunikuoti raštu ir žodžiu, gebėjimas kalbėti viešai, gebėjimas dalyvauti
debatuose

•

Gebėjimas klausytis ir išgirsti kitus

•

Socialinis jautrumas ir empatija

•

Socialinis solidarumas

•

Gebėjimas spręsti konfliktus, vesti derybas

•

Gebėjimas dirbti komandoje ir bendradarbiauti

•

Gebėjimas kurti ir puoselėti socialinį tinklą
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•

Gebėjimas suprasti Kitą ir kitoniškumą (pvz., kitos rasės, kitos tautybės, kultūros, kitos
orientacijos, kitokių vertybinių įsitikinimų žmogų ar bendruomenes)

•

Gebėjimas profesinės veiklos kontekste apginti savo žmogiškąjį orumą, netapti
psichologinio manipuliavimo, „mobbing׳o18“, seksualinio priekabiavimo etc. auka

Emocinė inteligencija
•

Savikritiškumas, gebėjimas reflektuoti savo paties pasiekimus ir ypač nesėkmes

•

Gebėjimas pasimokyti iš savo nesėkmių ir klaidų

•

Gebėjimas nuslopinti, suvaldyti neigiamų ir destruktyvių emocijų antplūdį,

•

Pozityvus mąstymas, gebėjimas džiaugtis, gebėjimas veikloje rasti, sukonstruoti pozityvią
prasmę

•

Gebėjimas atgauti dvasinę pusiausvyrą po sukrėtimų

Mokėjimas mokytis, kaip meta-gebėjimas
•

Mokymosi mokytis svarbos supratimas ir nusiteikimas mokintis mokytis

•

Žinios apie mokymąsi apskritai

•

Žinios apie individualius mokymosi stilius, savo asmeninio mokymosi stiliaus žinojimas,
konstravimas, tobulinimas

•

Gebėjimas išsikelti individualius mokymosi tikslus ir dalinius uždavinius

•

Žinios ir gebėjimai pasirinkti ir taikyti įvairias konkrečias mokymosi strategijas bei
technikas

•

Mokymosi veiklos planavimas, saviorganizacija, kontrolė, pasiekimų įsivertinimas

•

Ilgalaikio, nukreipto į asmeninę ateitį mokymosi proceso organizavimas

•

Mokymosi metakognityvinė analizė ir refleksija

Kreatyviniai (kūrybingumo) gebėjimai
•

Atvirumas naujovėms ir kaitai

•

Smalsumas, siekimas naujo ir nežinomo, noras patirti atradimo džiaugsmą

18

Psichologinis teroras darbo vietoje, kurį inicijuoja bendradarbiai arba vadovas. Tai reiškinys būdingas darbo organizacijoms ir jų padalinimas,
pasižymintiems žema organizacine kultūra, patologiniu socialiniu klimatu, autoritariniais santykiais, humanizmo stoka. Psichologiniu teroru gali
užsiimti ir organizacijos klientai ar interesantai. Nepatyręs praktikantas – naujokas darbo vietoje – potencialiai gali tapti psichologinio manipuliavimo
auka.
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•

Kritiškumas jau padarytų veiklų ir įgyvendintų tikslų atžvilgiu

•

Mąstymo originalumas, gebėjimas pažvelgti savitai

•

Gebėjimas generuoti ir įgyvendinti naujas idėjas

•

Polinkis ir gebėjimas integruoti skirtingus dalykus, požiūrius, kontekstus

•

Sąlyginis pasidygėjimas19 šabloniškumu, grynai reprodukcine, nekūrybine veikla

Savybės, laiduojančios darbingumą ir savikontrolės gebėjimai (savivada, self management)
•

Gebėjimas planuoti ir kontroliuoti savo darbą (planavimo, saviroganizacijos ir savikontrolės
gebėjimai)

•

Gebėjimas dirbti nuosekliai, sistemingai, gebėjimas siekti tolimesnių tikslų žingsnis po
žingsnio įgyvendinant dalinius uždavinius

•

Laiko vadyba

•

Gebėjimas įveikti darbinį ir profesinį stresą, gebėjimas, kai reikia, atsipalaiduoti

•

Motyvacija, gebėjimas mobilizuoti valią ir kitus vidinius asmenybės išteklius, būtinus
stabiliai sėkmingai darbinei veiklai

IKT gebėjimai, informacinė kultūra
•

Gebėjimas naudotis kompiuteriu ir programine įranga

•

Gebėjimais naudotis šiuolaikine biuro technika

•

Gebėjimas naudotis kitomis skaitmeninėmis technologijomis ir prietaisais

•

Gebėjimas ieškoti informacijos žiniatinklyje (tinkamai dirbti su reikšminiais žodžiais,
taikyto loginius operatorius)

•

Gebėjimas rastą informaciją intelektualiai apdoroti (apibendrinti, hierarchizuoti, atmesti, kas
nereikalinga, išskirti tai, kas svarbiausia, sisteminti, struktūruoti, klasifikuoti).

Praktikos vadovų priimančioje organizacijoje kompetencijos ir gebėjimai, laiduojantys
sėkmingą studentų praktiką
•

Motyvacija, pozityvus nusiteikimas dalintis patirtimi, globoti, mokyti, padėti

19

Pačioje kūrybingiausioje veikloje ar profesijoje neįmanoma visiškai išvengti šabloniškumo, jau žinomų dalykų
kartojimo. Tikrai naujų dalykų sukūrimas niekada nevyksta permanentiškai, ilgas pastangas sėkmė apvainikuoja tik
retsykiais. Visgi svarbus yra pats kūrybinio intensionalumo aktas, nuolatinis proto pastangų nukreipimas į objektą ar
problemą.
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•

Motyvacija bendrauti su jaunais žmonėmis

•

Atvirumas inovacijoms ir kaitai

•

Aukštojo mokslo didaktikos ir studijų sistemos pradmenų išmanymas

•

Profesinio rengimo didaktikos pradmenų išmanymas

•

Ugdomojo vadovavimo (coaching׳o) pradmenų išmanymas

•

Patirtinio mokymosi (priory learning) principų supratimas

•

Studentiško amžiaus asmenų raidos psichologijos pradmenų išmanymas

•

Teisinių aktų, reglamentuojančių studentų profesinės veiklos praktiką, išmanymas

•

Konkrečios aukštosios mokyklos ar jos padalinio dokumentų, reglamentuojančių studentų
profesinės veiklos praktiką, išmanymas

•

Socialiniai gebėjimai

Aukštosios mokyklos dėstytojų kompetencijos ir gebėjimai, laiduojantys sėkmingą praktiką
•

Sektoriaus, į kurį nukreipiami praktikantai, teisyno, struktūros ir veiklos principų
išmanymas (pvz. švietimo, kultūros, komunalinio ūkio, transporto etc.)

•

Organizacijos tipo, į kurį nukreipiami praktikantai, struktūros, funkcijų ir veiklos principų
išmanymas (pvz., savivaldybės įmonė, savivaldybės departamentas ar skyrius, seniūnija,
mokykla, vaiko dienos centras etc.)

•

Pareigybių, darbo vietų, į kurias tariamai ateina praktikantai ir/arba kurioms praktikantai
ateina talkinti, veiklos specifikos supratimas
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APIBENDINANČIOS IŠVADOS, INTERPRETACIJA, REKOMENDACIJOS

1. Iš skirtingų informantų grupių (savivaldybių ir aukštųjų mokyklų atstovų) bei skirtingais
metodais (kiekybiniais ir kokybiniais) gauta informacija visumoje yra neprieštaringa, o
skirtingu keliu gauti rezultatai vienas kito visumoje nepaneigia. Netiesiogiai tai leidžia
spręsti, kad tyrimo rezultatai yra validūs ir tyrimo diagnostinė dalis yra pavykusi.
2. Pasiteisino tyrimo darbinė hipotetinė prieiga, kuri numatė tyrinėti ne tik specialistų poreikio
vidinę struktūrą (jos kiekybines charakteristikas), bet tyrinėti ir poreikio išorinę struktūrą,
kuri apima įvairius kontekstinius dalykus, darančius įtaką praktikos organizavimui, eigai ir
kokybei. Ši prieiga įgalino į praktikos organizavimo procesą pažvelgti plačiau, o sukaupta
tyrimo medžiaga leidžia siūlyti platesnei diskusijai konkrečius tobulinimo pasiūlymus,
rekomendacijas, taip pat suteikia faktinės informacijos ir idėjų naujo praktikos modelio
kūrimui.
3. Neišnaudota profesinės veiklos praktikų organizavimo galimybė yra sietina su praktikos
duomenų bazės suformavimu. Ši duomenų bazė turėtų būti dvilypė. Viena vertus, turėtų būti
skelbiamas praktikos vietų vietos savivaldos institucijose sąrašas, kita vertus, turėtų būti
skelbiamas potencialių praktikantų sąrašas.
4. Poreikis nuolat kviesti praktikantus, studijuojančius socialinius mokslus, vietos savivaldos
institucijose yra stipriai išreikštas. Tokią tendenciją, mūsų nuomone, lemia kelios
aplinkybės. Pirma, tai - įstatymu numatytos savivaldos funkcijos, kurių vykdymas
pareikalauja daugybės specialistų, baigusių būtent socialinių mokslų studijas. Antra, Lietuva
yra senstantis kraštas ir savivaldos sektoriaus darbo organizacijose vyksta (arba yra
reikalinga) natūrali skirtingų darbuotojų generacijų kaita, kuomet jauni darbuotojai pakeičia
pensinio amžiaus darbuotojus. Trečia, jaunų darbuotojų, įgijusių šiuolaikinį išsilavinimą,
sąlyginį patrauklumą darbdaviams kai kada pelnytai apsprendžia specifinis absolventų
kompetencijų profilis: skaitmeninių technologijų išmanymas, gebėjimas ieškoti ir apdoroti
informaciją elektroninėse paieškos sistemose, užsienio kalbos išmanymas ir multikultūrinė
patirtis, projektinio darbo patirtis, gebėjimas dirbti laikinose komandose, renginių vedimo
patirtis etc. Ketvirta, Įstojus į ES, pasirinkus euroatlantinę integraciją, Lietuvoje paspartėjo
modernizacijos procesai, kurie be kita ko pasireiškia tuo, kad sprogstamuoju būdu plėtojasi
paslaugų sektorius, kuris pritraukia paslaugų darbo rinką daug socialinių mokslų specialistų.
Šiuo požiūriu į vietos savivalda yra viešąsias paslaugas teikianti institucija.

108

5. Savivaldybių atstovai ryškiausiais preferencijas linkę teikti viešojo administravimo ir teisės
studentams. Būtent šių socialinių mokslų specialybių praktikantai savivaldos institucijose
yra sąlyginai labiausiai geidžiami nei kitų specialybių studentų. Čia slypi ir tam tikra
neišnaudota galimybė mokytis savivaldybėms ir jų institucijoms išnaudoti kitų socialinių
mokslų studentų kompetencijas, gauti specifines, inovacines paslaugas, patenkinti poreikius,
kurie organizacijoje iki šiol nebuvo atpažinti ir nebuvo tenkinami. Egzistuoja redukuotas
praktikos supratimas, esą, praktikantas ateina arba pavaduoti konkrečios darbo vietos, arba
ateina padėti, paasistuoti konkrečiai pareigybei ir konkrečiai darbo vietai. Per menkas
supratimas, kad praktikantas gali pats inicijuoti organizacijai naudingą projektą, išplaukiantį
iš savo jau turimos kompetencijos ir

universitetinio padalinio, kurį jis atstovauja.

Pavyzdžiui, organizacija yra tyrusi savo klientų nuomonę, pasitenkinimą, tačiau niekada
netyrė pati savęs. Atėję praktikantai psichologas ar sociologas gali ištirti organizacinę
kultūrą, pasitenkinimą darbu, motyvaciją, profesinio išsekimo apraiškas, mokymosi
poreikius ir daugelį kitų labai reikšmingų dalykų. Šitai ne visos savivaldos institucijos
supranta ir galvoja, kad praktikantas būtinai turi būti pririštas prie kokios nors jų
organizacijai tipinės darbo vietos. Iškalbingas pavyzdys: „sykį buvo politikos ir diplomatijos
mokslų studentas, tai nežinojome, ko jį mokyti, kokio darbo jam duoti“
6. Vietos savivaldos institucijų dalyvavimas, sudarant sąlygas studentams praktikuotis, įgyti
profesinės veiklos patirties jau dabar yra stipriai išreikštas. Antai, 81 proc. respondentų
nurodė, jog jų padalinyje būna praktikantų, o 63,5 proc. nurodė, jog asmeniškai teko būti
praktikanto vadovu (kuratoriumi, supervizoriumi).
7. Savivaldos institucijose visumoje dominuoja pozityvus nusiteikimas studentų praktikantų
atžvilgiu, savivaldos institucijos supranta įsitraukimo į aukštųjų mokyklų absolventų
rengimo procesą visuomeninę svarbą. Maža to, savivaldos institucijų atstovai yra nelinkę
kelti atlygio už papildomą darbą su studentais klausimo arba užsimena apie tai labai
diplomatiškai, pabrėždami, jog atlieka tai savanoriškais „garbės tarnybos“ pagrindais.
8. Savivaldybių atstovai nežymiai linkę pirmenybę teikti praktikantams iš universitetų, o ne iš
kolegijų. Čia suveikia stereotipai apie prestižą. Visgi studentų apklausos duomenys
vienareikšmiškai liudija, kad būtent kolegijų studentų praktika yra geriau organizuota,
kolegijos šioje srityje lenkia universitetus, turi gilesnį įdirbį ir didesnius pasiekimus.
9. Pasitikėjimą ir pozityvų nusiteikimą praktikantų atžvilgiu liudija ir savivaldybių atstovų
nuomonė apie tai, kokio pobūdžio darbus galima/negalima pavesti praktikantams. Nėra
pagrindo teigti, kad praktikantams siūlomi tik pagalbiniai ir techniniai darbai. Studentų
kūrybinis ir intelektinis potencialas, atsakomybė visumoj yra pripažįstami. Studentams
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siūlomi įvairaus pobūdžio darbai: darbas su dokumentais, darbo apskaitos žiniaraščių
pildymas, informacijos rinkimas ir analizė, teisės aktų analizė, projektų rengimas, pagalba
organizuojant renginius, sociologinių tyrimų atlikimas ir kt.
10. Savivaldybių atstovai yra įgiję gerosios darbo su praktikantais patirties. Skirtingi
informantai giluminio interviu metu nepriklausomai vienas kito ne kartą nurodė gražius
sėkmingos praktikos precedentus, kurie paliko teigiamus „psichinius pėdsakus“ ir pozityvų
nusiteikimą laukti naujų praktikantų, priimti juos į savo padalinį vėl. Kaip sėkmės istorijos
buvo minimas pasisekęs kitų darbuotojų pavadavimas, pagalba priimant užsienio delegaciją,
suorganizuojant renginį, sudėtingo analitinio darbo atlikimas, naujo požiūrio atnešimas į
padalinį etc.

Nors joks įstatymas neįpareigoja praktikantui sumokėti, kai kurie merai

didžiuojasi tuo, kad gerą, motyvuotą praktikantą mielai trumpam įdarbina, pranešdami apie
tai SODRAI ir tokiu būdu studentas gauna pelnytą atlygį už gerai atliktą darbą.
11. Tyrimo duomenys leidžia kalbėti ir apie sistemingai pasireiškiančias praktikos nesėkmes.
Pagrindinės priežastys yra tos, kad studentai ateina nepasiruošę, nesusipažinę su sektoriumi
ir/arba tipiniu padaliniu, kuriame nori praktikuotis, negauna aiškios praktikos užduoties,
nežino, ko nori, nežino, ką turi daryti. Arba praktikantai ateina su tokiomis užduotimis,
kurių duotoje organizacijoje neįmanoma įgyvendinti. Tokiu atveju praktikantai dažnai gauna
techninio, mažai kvalifikuoto darbo arba tiesiog imituoja praktiką, jos pabaigoje
paprašydami tik formalaus įvertinimo, parašų ir pan.
12. Savivaldybių atstovai iš dalies neigiamai vertina tokį universitetų studentų praktikų modelį,
kuomet praktikuotis ateinama 8 semestro pradžioje. Tokiu atveju į darbo organizaciją
ateinama susirinkti medžiagos baigiamajam darbui, o ne su būsima profesija susipažinti.
Pasak taiklaus pastebėjimo „praktikantai gyvena kelionės tašių krovimosi nuotaikomis“.
Pasak savivaldybių atstovų, praktikų universitetų studentams galėtų būti ir daugiau. Pirmoji
praktika galėtų būti trečiame kurse. Tada galėtų būti dar viena praktika 8 semestre, skirta
baigiamojo darbo projektui. Šiuo požiūriu sutampa ir savivaldybių atstovų, ir dėstytojų
nuomonės.
13. Gerai atliktos praktikos stabdys yra tai, jog neretai stinga bendradarbiavimo tarp aukštosios
mokyklos ir priimančios organizacijos visuose praktikos vykdymo etapuose (planavimo,
organizavimo, vertinimo). Stinga praktikos koordinavimo ir kontrolės. Ypač silpna vieta yra
praktikos užduotis, kadangi ji tinkamai neparengta arba socialinių partnerių tarpusavyje
nesuderinta. Yra iki šiol paradigminiu požiūriu neaišku, neapsispręsta, kas turi rengti
praktikos užduotį, į kieno interesus ji turi būti nukreipta – studijų proceso ar darbo
organizacijos? Ar apskritai įmanoma parengti tipines užduotis kiekvienam atvejui? Kokio
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masto reglamentacijos laipsnis čia yra reikalingas ir prasmingas? Akivaizdu, kad čia
reikalingas interesų balansas tarp studijų proceso logikos ir darbo organizacijos poreikių bei
galimybių. Praktika turi pratęsti studijas ir su jomis bent kiek asocijuotis, kita vertus,
praktikos užduotis bent truputį turi atspindėti organizacijos interesus, poreikius ir specifiką.
Priešingu atveju praktikantai tebus trukdantys „ekskursantai“.
14. Nemenkas kliuvinys sklandžiai praktikų eigai yra tai, kad nėra solidžios teisinės bazės,
apskritai šioje srityje pasigendama valstybės politikos. Neaiškus nei praktikanto, nei
supervizoriaus

darbo

organizacijoje

teisinis

statusas,

įsipareigojimai,

įgaliojimai,

atsakomybė. Tai ypač išryškėtų žalos, nelaimingo atsitikimo arba gilesnio konflikto atveju.
Praktikos vadovams (supervizoriams) priimančioje organizacijoje nėra jokios motyvacijos.
Eina kalba ne vien apie finansinę motyvaciją. Atitinkamas įdirbis ir aktyvumas galėtų
darbuotojui duoti taškų atestacijos metu ir pan. Matyt, neatsitktinai skirtingi respondentai,
nepriklausomai

vienas

nuo

kito,

giluminių

interviu

metu

išreiškė

pozityvius

„auobiografinius“ prisiminimus apie sklandų ir atsakingą praktikos organizavimą studijų
sovietmetyje metu. Šiuo metu nėra apgalvoto ir patikrinto praktikos modelio, kuris būtų
įtvirtintas Seimo lygmens įstatymu. Egzistuoja tarpžinybiniai barjerai ir bendradarbiavimo
tarp žinybų stoka. Praktiką reglamentuoja ir detalizuoja LR ŠMM ministro pasirašytas
įsakymas, kuris darbo organizacijų (nei vlastybinių, nei privačių) niekaip neįpareigoja ir
niekaip nepaveikia. Viskas laikosi tik ant priimančios organizacijos geranoriškumo ir
sąmoningumo. Privačios organizacijos iš principo galėtų apskritai visiškai ignoruoti praktiką
ir praktikantus. Reikalingi praktikantų priėmimą ir integravimą skatinantys motyvaciniai
svertai.
15. Atskira problema yra jau dirbančių studenų (pagal specialybę ir ne pagal specialybę)
praktika. Privalu sugalvoti modelį, kad tokie studentai nebūtų nei nepelnytai proteguojami,
nei diskriminuojami. Šiuo metu problema nėra tinkamai išspręsta.
16. Yra visiškai akivaizdu, kad šalyje yra būtina kurti ir išbandyti naujus studentų profesinės
veiklos praktikos modelius. Juos išbandžius, įvertinus jų privalumus ir trūkumus, turėtų būti
apsispręsta dėl galutinio modelio (modelių), kurie turėtų būti įtvirtinti LR Seimo lygmens
įstatymu, kuris įveiktų tarpžinybinius barjerus ir būtų vienaip ar kitaip įpareigojantis. Kita
vertus, perdėtai smulkmeniškas reglamentavimas gali užkirsti kelią kūrybinima lankstumui,
gali neatspindėti atskirų specialybių, sektorių ir profesijų specifikos. Todėl šalies mastu
turėtų būti nuleistas tik bendras teisinis rėmas, suteikiantis daug kūrybinės laisvės ir
iniciatyvos atskiroms asociacijoms, aukštosioms mokykloms ir žinyboms.
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