
 
Edukologijos daktarų poreikio tyrimo atlikimo ataskaita 

 
       Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija siekė nustatyti, kiek aukščiausio lygio edukologijos srities 
kompetencijų reikia konkretiems švietimo darbams atlikti. Tuo tikslu buvo sudaryti 5 klausimynai, skirti 
5 respondentų grupėms: Švietimo ir mokslo ministerijos, universitetų, kolegijų, švietimo skyrių ir 
kvalifikacijos kėlimo centrų pasirinkto lygio vadovams. Klausimyno motyvuojančioje dalyje buvo 
paaiškinta, kad šie duomenys yra reikalingi, siekiant išsiaiškinti edukologijos daktarų rengimo poreikį 
Lietuvoje.   
         Projektuojant edukologijos daktarų poreikio Lietuvoje tyrimą buvo pasirinktas šis konceptualus ir 
metodologinis pagrindas:  
1) Buvo siekiama apklausa raštu aprėpti pagrindines švietimo veiklos sritis, kurioms žinių ir 

besimokančios visuomenės vystymosi  iššūkiai kelia aukštos ne tik edukacinės (praktinės), bet ir 
edukologinės kompetencijos reikalavimus. Todėl užsibrėžta tirti tas pareigybes, kurioms reikia 
priimti nestandartinius sprendimu, būti ypač kūrybiškais realaus gyvenimo tyrinėtojais, kruopščiai 
atrenkančiais, analizuojančiais švietimo reiškinius ir jų praktiką bei kuriančius naujas, 
kontekstualizuotas žinias (Gibbons: Mode 2) ir šitaip planuojant ir įgyvendinat pagrįstus įvairaus 
pobūdžio švietimo ir ugdymo pokyčius. 

2) Vykdyta įvairaus rango švietimo vadovų apklausa, siekiant sužinoti apie jų pavaldiniams reikalingą 
kompetenciją (todėl ši apklausa – ne sociologinė, bet ekspertinė). Manėme, kad netikslinga klausti 
respondentų, užimančių konkrečias pareigybes, apie šioms pareigybėms reikalingą edukologinę 
kompetenciją, nes atsakymai galėjo būti tendencingi tų, kurie neturi daktaro laipsnio, ir teigdami 
anksčiau minėtų kompetencijų poreikį galėtų bijoti pakenkti savo karjerai.  

3) Klausimynas buvo sudarytas, remiantis ES struktūrinių fondų projekto rezultate nustatyta 
edukologijos daktarui reikalinga kompetencija (trys struktūrinės dalys: a) tyrimo metodologijos, b) 
aukštojo mokslo; c) švietimo ir ugdymo aukščiausio lygio žinios. Klausimynai universitetams ir 
kolegijoms apėmė visas kompetencijos struktūrine dalis, o Švietimo ir mokslo ministerijai, švietimo 
skyriams ir kvalifikacijos kėlimo centrams – tik (a) ir (c) dalis (dėl jų darbo specifikos). 

4) Apdorojant duomenis buvo atsisakyta (c) dalies, nes buvo gauta absoliuti dauguma pozityvių 
atsakymų. Todėl norint poreikių skaičiavimui suteikti griežtesnių barjerų buvo priimta, kad į šį 
klausimą respondentai galėjo atsakyti turėdami mintyje magistro, o ne daktaro lygmens žinias (nors 
klausimyno preambulėje buvo minima edukologijos daktaro kompetencija). 

5) Buvo priimta, jog poreikis identifikuojamas tada, kai ne mažiau 50 proc. vertintos kompetencijos 
struktūrinių dalių identifikuojamos kaip reikalingos (reikia, gal būt reikia). Taip pat poreikis buvo 
identifikuojamas ir tuo atveju, jeigu buvo pateiktas atsakymas: šiuo metu nereikia, bet ateityje 
reikės. 

6) Tik dalis tikslinių švietimo institucijų (ministerijos atvejų – asmenų) buvo apklausta, todėl  siekiant 
prognozės Lietuvos mastu gauti skaičiai buvo perskaičiuoti visoms veikiančioms to tipo 
institucijoms, priimant, jog tikimybė, kad taip atsakytų ir kiti, yra 50 procentų. 

7) Prognozuojant poreikį, atsakiusiųjų klausimyną vadovų kompetencija buvo laikoma edukologinė, 
jeigu laipteliu žemiau už juos esančių pavaduotojų kompetencija vertintojo buvo pripažįstama 
neabejotinai edukologinė. 

8) Klausimyno pabaigoje buvo pateiktas kontrolinis – tiesioginis klausimas, ar konkrečiai pareigybei 
reikia edukologijos daktaro kompetencijos. Jo atsakymai buvo lyginami su apibendrintais 
atsakymais nustatančiais edukologijos  daktaro kompetencijos struktūrinių dalių poreikius. 
 
Buvo  planuota apklausti:  

a) švietimo ir mokslo viceministrus (2) ir kanclerį (1); 
b) universitetų prorektorius (po 1); 
c) kolegijų direktorių pavaduotojus studijoms; 
d) švietimo skyrių vedėjus; 



e) kvalifikacijos kėlimo centrų vadovus. 

 
Klausimynai buvo išsiųsti šiems ekspertams: 5 universitetų (ŠU, KTU, VPU, LKKA, KU) studijų 
prorektoriams, 12 valstybinių kolegijų direktorių pavaduotojams, 60 švietimo skyrių, 23 švietimo ir 
17 mokymo centrų vadovams, švietimo ir mokslo viceministrui. Išsamus respondentų sąrašas 
pateiktas 1 priede.   
 
1 lentelė. Apklausos dalyvių statistika 
Ekspertai (respondentai) Skaičius  

Universitetų studijų prorektoriai 5 
Kolegijų direktorių pavaduotojai 6 

Švietimo skyrių vedėjai 
37 

Švietimo centrų vadovai 23 
Mokymo centrų vadovai 17 
Švietimo ir mokslo viceministras 1 

Iš viso 89 
 
Klausimynus sudarė du arba trys diagnostiniai blokai: 1) informacijos apie instituciją ir konkrečias 
pareigas vykdančių darbuotojų skaičių, 2) apie tyrėjo/tyrimų atlikimo kompetencijos poreikį, 3) 
apie aukštojo mokslo (didaktinės) kompetencijos poreikį – pastarasis blokas buvo tik 
universitetams ir kolegijoms skirtuose klausimynuose. Svarbu paminėti, kad 2 lentelėje nurodytas 
bendras klausimų skaičius (stulpelis „iš viso“) nėra antro ir trečio blokų klausimų skaičiaus suma. 
Dalis klausimų buvo skirti nustatyti ir tyrėjo/tyrimų atlikimo kompetencijos, ir aukštojo mokslo 
(didaktinės) kompetencijos poreikiui, todėl pateko į abu blokus.  

 
2 lentelė. Klausimyno teiginių skaičius ir blokų charakteristikos  

Respondentai 
Iš 

viso 

Apie 
tyrėjo/tyrimų 

atlikimo 
kompetencijos 

poreikį 

Apie aukštojo 
mokslo 

(didaktinės) 
kompetencijos 

poreikį 

Duomenys 
apie 

instituciją 

Universitetų studijų prorektoriai 51 42 31 4 
Kolegijų direktorių pavaduotojai 51 41 30 4 
Švietimo skyrių vedėjai 28 25 - 3 
Švietimo centrų vadovai 48 47 - 1 
Mokymo centrų vadovai 48 47 - 1 
Švietimo ir mokslo viceministras 25 25 - - 

 
Skirtingoms respondentų grupėms, atstovaujantiems skirtingus švietimo sektorius, reikėjo vertinti 
aukščiausio lygio edukologijos srities kompetencijų poreikį konkrečios pareigybės 
darbuotojui/ams. 
 
3 lentelė. Pareigybių skirtingose institucijose sąrašas  

Universitetų ir kolegijų 
pareigybės 

Švietimo skyrių 
pareigybės 

Švietimo ir mokslo 
ministerijos pareigybės 

Kvalifikacijos kėlimo 
(švietimo ir mokymo) 

centrų pareigybės 
Centrinių tarnybų, susietų su 
studijomis, vadovų 

Vedėjo pavaduotojui Departamento direktoriui Direktoriui 



Centrinių tarnybų, susietų su 
studijomis, pavaduotojų 

Poskyrio/sektoriaus 
vedėjui 

Departamento 
direktoriaus pavaduotojui 

Direktoriaus 
pavaduotojui 

Centrinių tarnybų, susietų su 
studijomis, vyr. specialistų 

Vyriausiajam specialistui Skyriaus vedėjui  

Dekanų Vyresniajam specialistui 
Skyriaus vedėjo 
pavaduotojui 

 

Prodekanų studijoms Kitiems specialistams Vyriausiajam specialistui  

Edukologinio/ pedagoginio 
profilio katedrų vedėjų 

Mokyklos direktoriui Vyresniajam specialistui  

Kitų katedrų vedėjų 
Mokyklos direktoriaus 
pavaduotojui 

  

Bent vieno dalykinės katedros 
dėstytojo 

   

 
Respondentai, vertindami klausimyne pateiktus teiginius, turėjo išsakyti savo nuomonę, ar darbui 
konkrečiose pareigybėse prireikia tyrėjo/tyrimų atlikimo ir aukštojo mokslo (didaktinės) 
kompetencijos, pasirinkdami vieną iš trijų galimų atsakymų: „Taip“, „Dar nepasitaikė, bet gali 
pasitaikyti“, „Ne“. 
Analizuojant duomenis buvo atskirai skaičiuoti atsakymai „Taip“, ir atsakymai „Dar nepasitaikė, bet 
gali pasitaikyti“, atsakymai „Ne“ visai nebuvo skaičiuoti.  
 
Atsakymai „Taip“ – liudytų aiškiai išreikštą aukščiausio lygio edukologijos srities kompetencijų 
poreikį, atsakymai „Dar nepasitaikė, bet gali pasitaikyti“ liudytų, kad galvojant apie konkrečių 
pareigybių perspektyvą taip pat reikėtų įvertinti galimą kompetencijų poreikį. 
 
Siekta išsiaiškinti, kiek ir kokių  aukščiausio lygio edukologijos srities kompetencijų reikia konkrečių 
pareigybių darbams atlikti: centrinių universitetų ir kolegijų tarnybų, susietų su studijomis, vadovų, 
jų pavaduotojų, vyr. specialistų; dekanų, prodekanų studijoms, edukologinio/pedagoginio profilio 
katedrų vedėjų, kitų katedrų vedėjų; kokių aukščiausio lygio edukologijos srities kompetencijų 
reikia konkrečių švietimo skyriaus vadovams, mokyklų direktoriams, švietimo centrų vadovams ir 
Švietimo ir mokslo ministerijos pareigybių darbams atlikti. 
Taip pat siekta išsiaiškinti, ar šiais masinio aukštojo mokslo laikais, kai reikalaujama vis 
profesionalesnio studijų organizacinio ir pedagoginio darbo, būtų tikslinga kiekvienoje dalykinėje 
katedroje turėti bent po vieną to dalyko profesionalą, turintį šio dalyko magistro kvalifikacinį 
laipsnį, bet mokslo laipsnį įgijusį iš to dalyko dėstymo ir netgi plačiau – studijų organizavimo srities 
(edukologijos daktaro laipsnis). 
 
Duomenys buvo skaičiuojami pagal tokią formulę:  

1) apskaičiuota kiek kiekviename klausimyne buvo klausimų skirtų tyrėjo/tyrimų atlikimo ir 
aukštojo mokslo (didaktinei) kompetencijai apibūdinti (žr. 2 lentelę); 

2) apskaičiuotas didžiausias galimas kompetencijos poreikio patvirtinimų skaičius (atsakymai 
„Taip“) klausimų skaičius buvo daugintas iš atsakinėjusių į klausimus kiekvienoje grupėje 
respondentų skaičiaus (1 lentelė); 

3) galiausiai, taikant SPSS programinę įrangą apskaičiuotas atsakymų „Taip“ skaičius 
kiekvienoje respondentų grupėje, pagal pateiktą pareigybių sąrašą; 

4) kompetencijos poreikis konkrečiai pareigybei išreikštas santykiniu dydžiu (proc.),  
skaičiuojant santykį tarp visų galimų „Taip“ atsakymų ir respondentų pasirinktų „Taip“ 
atsakymų; 

Turint šiuos statistinius duomenis prognozuotas aukščiausio lygio edukologijos srities 
kompetencijas turinčių Edukologijos mokslo daktarų poreikis:  



1) jei ekspertų vertinimu, konkrečios pareigybės darbuotojui vertinamos kompetencijos 
poreikis išreikštas daugiau nei 50 proc., manoma, kad šioje pareigybėje turėtų dirbti 
Edukologijos mokslų daktaro laipsnį turintis mokslininkas-tyrėjas; 

2) jei ekspertų vertinimu, konkrečios pareigybės darbuotojui vertinamos kompetencijos 
poreikis išreikštas mažiau nei 50 proc., buvo tikrinami „Dar nepasitaikė, bet gali pasitaikyti“ 
atsakymų pasirinkimai, t.y. planuojamas perspektyvoje kompetencijos poreikis konkrečiai 
pareigybei išreikštas santykiniu dydžiu (proc.). 

Buvo surinkti duomenys ir apklausos metu, ir papildomai interneto šaltiniuose ir/ar registruose, 
kiek tokių darbo vietų yra šalyje ir atlikti Edukologijos mokslo daktarų poreikio statistiniai 
paskaičiavimai. 
 

Pareigybių universitetuose (studijų tarnybų vadovų, jų pavaduotojų, vyr. 
specialistų; dekanų, prodekanų studijoms, katedrų vedėjų), kurioms reikalingos 

aukščiausio lygio edukologijos srities kompetencijos, poreikio prognozė 
 

4 lentelė. Pareigybių universitetuose, kurioms reikalingos aukščiausio lygio edukologijos srities 
kompetencijos, poreikio rezultatai 

Pareigybės 

Tyrimų 
atlikimo 
(tyrėjo) 

kompetencija 

Tikrai reikia 
 (proc.) 

Aukštojo 
mokslo 

(didaktinė) 
kompetencija 

Tikrai reikia 
 (proc.) 

Darbuotojų 
skaičius 

apklaustuose 
universitetuose 

Iš jų 
edukologijos 

daktarų 

Amžiaus 
vidurkis 

Centrinių tarnybų, susietų 
su studijomis, vadovų 

84,35 90,97 14 1 40 - 50 

Centrinių tarnybų, susietų 
su studijomis, pavaduotojų 

60,88 61,94 13 2 35 - 45 

Dekanų 90,48 96,13 34 10 40 - 60 

Prodekanų studijoms 58,16 58,71 27 5 40 - 50 

Edukologinio/ pedagoginio 
profilio katedrų vedėjų 

94,22 100,00 12 12 40 - 60 

Kitų katedrų vedėjų 74,83 81,29 155 10 40 - 60 

Bent vieno dalykinės 
katedros dėstytojo 

62,93 65,81    

 
 

Lietuvoje šiuo metu veikia ir studijas vykdo 14 valstybinių universitetų, juose veikia apie 100 
fakultetų, kuriuos administruoja tiek pat dekanų, panašus skaičius prodekanų, kurie administruoja 
studijų procesą. Universitetuose šiuo metu veikia apie 500 skirtingų profilių katedrų. Kiekviename 
universitete yra centrinis padalinys koordinuojantis studijų procesus, kuriame vidutiniškai dirba 
apie 5 specialistus. 
Ekspertų  nuomone, aukščiausio lygio edukologijos srities kompetencijų tikrai reikia visų 
pareigybių darbuotojams, išskyrus centrinių studijų padalinių vyr. specialistams. Ekspertų 
nuomone, centrinių tarnybų, susietų su studijomis, vyr. specialistams šių kompetencijų gali 
prisireikti ateityje (tyrimų atlikimo (tyrėjo) kompetencijos, manoma, kad gali prisireikti 80,57 
proc., aukštojo mokslo (didaktinė) kompetencijos - 81,38 proc.). 
 
Į klausimą, ar šiais masinio aukštojo mokslo laikais, kai reikalaujama vis profesionalesnio studijų 
organizacinio ir pedagoginio darbo, būtų tikslinga kiekvienoje dalykinėje (ne edukologijos profilio) 
katedroje turėti bent po vieną to dalyko profesionalą, turintį šio dalyko magistro kvalifikacinį 



laipsnį, bet mokslo laipsnį įgijusį iš to dalyko dėstymo ir netgi plačiau – studijų organizavimo srities 
(edukologijos daktaro laipsnis), teigiamai atsakė 4 iš apklaustų 5 universitetų atstovai. 

 
5 lentelė. Pareigybių universitetuose, kurioms reikalingos aukščiausio lygio edukologijos srities 
kompetencijos, poreikio prognozė 

Pareigybės Poreikis  

Centrinių tarnybų, susietų su studijomis, vadovai 14 

Centrinių tarnybų, susietų su studijomis, kiti darbuotojai 70 

Dekanai 100 

Prodekanai studijoms 100 

Katedrų vedėjai 500 

Iš viso 784 

 
 

 
Pareigybių kolegijose (studijų tarnybų vadovų, jų pavaduotojų, vyr. specialistų; 
dekanų, prodekanų studijoms, katedrų vedėjų), kurioms reikalingos aukščiausio 

lygio edukologijos srities kompetencijos, poreikio prognozė 
 
 
6 lentelė. Pareigybių kolegijose, kurioms reikalingos aukščiausio lygio edukologijos srities 
kompetencijos, poreikio rezultatai 

Pareigybės 

Tyrimų 
atlikimo 
(tyrėjo) 

kompetencija 

Tikrai reikia 
 (proc.) 

Aukštojo 
mokslo 

(didaktinė) 
kompetencija 

Tikrai reikia 
 (proc.) 

Darbuotojų 
skaičius 

apklaustose 
kolegijose  

Iš jų 
edukologijos 

daktarų 

Centrinių tarnybų, susietų su studijomis, 
vadovų 

89,84 90,56 12 3 

Centrinių tarnybų, susietų su studijomis, 
pavaduotojų 

66,67 69,44 4 0 

Centrinių tarnybų, susietų su studijomis, 
vyr. specialistų 

60,16 59,44 15 0 

Dekanų 87,80 90,56 20 2 

Prodekanų studijoms 81,30 88,89 23 0 

Edukologinio/ pedagoginio profilio 
katedrų vedėjų 

60,16 61,67 5 
Duomenys 
nepateikti 

Kitų katedrų vedėjų 78,05 86,67 - 9 

Bent vieno dalykinės katedros dėstytojo 57,32 61,11 - - 

 
Lietuvoje šiuo metu veikia ir studijas vykdo 13 valstybinių kolegijų, jose veikia apie 40 fakultetų, 
kuriuos administruoja tiek pat dekanų, panašus skaičius prodekanų, kurie administruoja studijų 
procesą. Kolegijose šiuo metu veikia apie 180 skirtingų profilių katedrų. Kiekvienoje kolegijoje yra 
centrinis padalinys koordinuojantis studijų procesus, kuriame vidutiniškai dirba apie 5 specialistus. 
Ekspertų  nuomone, aukščiausio lygio edukologijos srities kompetencijų tikrai reikia visų 
pareigybių darbuotojams. 
Į klausimą, ar šiais masinio aukštojo mokslo laikais, kai reikalaujama vis profesionalesnio studijų 
organizacinio ir pedagoginio darbo, būtų tikslinga kiekvienoje dalykinėje katedroje turėti bent po 



vieną to dalyko profesionalą, turintį šio dalyko magistro kvalifikacinį laipsnį, bet mokslo laipsnį 
įgijusį iš to dalyko dėstymo ir netgi plačiau – studijų organizavimo srities (edukologijos daktaro 
laipsnis), teigiamai atsakė visų apklaustų (6) kolegijų atstovai. 
 
7 lentelė. Pareigybių kolegijose, kurioms reikalingos aukščiausio lygio edukologijos srities 
kompetencijos, poreikio prognozė 

Pareigybės Poreikis  

Centrinių tarnybų, susietų su studijomis, vadovai 13 

Centrinių tarnybų, susietų su studijomis, kiti darbuotojai 65 

Dekanai 40 

Prodekanai studijoms 40 

Katedrų vedėjai 180 

Iš viso 338 

 

Pareigybių miestų ir rajonų švietimo skyriuose, kurioms reikalingos aukščiausio 
lygio edukologijos srities kompetencijos, poreikio prognozė 

 
Lietuvoje šiuo metu veikia ir švietimo procesus administruoja 60 miestų ir rajonų savivaldybių 
švietimo skyrių, jiems vadovauja tiek pat vedėjų ir panašus skaičius vedėjų pavaduotojų.  
Vyriausiųjų specialistų bendras skaičius siekia 900. Ekspertų  nuomone, aukščiausio lygio 
edukologijos srities kompetencijų tikrai reikia vedėjo pavaduotojui, akivaizdu, kad ir vedėjui, 
vyriausiajam specialistui ir mokyklos direktoriui. 
 
8 lentelė. Pareigybių švietimo skyriuose, kurioms reikalingos aukščiausio lygio edukologijos srities 
kompetencijos, poreikio rezultatai 

Pareigybės Tikrai reikia 
(proc.) 

Gali prisireikti 
(proc.) 

Vedėjo pavaduotojui 59,68 19,03 

Poskyrio/sektoriaus vedėjui 41,95 14,81 

Vyriausiajam specialistui 50,49 23,68 

Vyresniajam specialistui 25,30 13,30 

Kitiems specialistams 19,57 11,78 

Mokyklos direktoriui 60,00 22,05 

Mokyklos direktoriaus pavaduotojui 49,62 23,68 

 
Lietuvoje šiuo metu veikia 1364 įvairių tipų mokyklos. Iš jų 185 yra gimnazijos ir 325 vidurinės 
mokyklos (vertintos tik gimnazijų ir vidurinių mokyklų vadovų kompetencijos). 
 
9 lentelė. Mokyklų tipai ir jų statistika 
Mokyklų tipai Skaičius 
Gimnazijos 185 
Vidurinės mokyklos 325 
Kitos  854 

Iš viso  1364 

 
10 lentelė. Pareigybių švietimo skyriuose, kurioms reikalingos aukščiausio lygio edukologijos srities 
kompetencijos, poreikio prognozė 

Pareigybės Poreikis  



Vedėjai 60 

Vedėjo pavaduotojai 60 

Vyriausieji specialistai 900 

Mokyklų direktoriai 510 

Iš viso 1530 

 

 
Pareigybių Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos departamentuose 

ir skyriuose, kurioms reikalingos aukščiausio lygio edukologijos srities 
kompetencijos, poreikio prognozė 

 
Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijoje veikia 3 departamentai, kurių veikla yra 
tiesiogiai susijusi su aukščiausio lygio edukologijos srities kompetencijomis: Bendrojo ugdymo ir 
profesinio mokymo departamentas, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentas ir 
Studijų, mokslo ir technologijų departamentas. Šiuose departamentuose yra 10 skyrių, juose be 
vedėjų ir 2-jų pavaduotojų dirba 56 vyriausieji specialistai  ir 32 vyresnieji specialistai. 
Vieno eksperto  nuomone, aukščiausio lygio edukologijos srities kompetencijų tikrai visų 
pareigybių darbuotojams. 
 
11 lentelė. Pareigybių Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos departamentuose ir  
skyriuose, kurioms reikalingos aukščiausio lygio edukologijos srities kompetencijos, poreikio 
rezultatai 

Pareigybės 
Tikrai reikia 

(proc.) 
Departamento direktoriui 92 
Departamento direktoriaus pavaduotojui 92 
Skyriaus vedėjui 96 
Skyriaus vedėjo pavaduotojui 96 
Vyriausiajam specialistui 84 
Vyresniajam specialistui 84 

 
12 lentelė. Pareigybių Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos departamentuose ir  
skyriuose, kurioms reikalingos aukščiausio lygio edukologijos srities kompetencijos, poreikio 
prognozė 

Pareigybės Poreikis  

Departamento direktorius 3 

Departamento direktoriaus pavaduotojas 3 

Skyriaus vedėjas 10 

Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2 

Vyriausiasis specialistas 56 

Vyresnysis specialistas 32 

Iš viso 106 

 
Pastaba: kadangi pavyko apklausti tik vieną numatyto lygio vadovą, poreikio prognozei 
suteikiama 50 proc. tikimybė, todėl identifikuojamas 53 edukologijos daktarų poreikis. 
 
 



 
 

Pareigybių kvalifikacijos kėlimo centruose, kurioms reikalingos aukščiausio lygio 
edukologijos srities kompetencijos, poreikio prognozė  

 
 

13 lentelė. Kvalifikacijos kėlimo centrų tipai ir statistika 
Kvalifikacijos kėlimo centrų tipai Skaičius 

Akredituoti Švietimo centrai (Lietuvoje) 48 
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklos 39 
Centrai prie universitetų  24 

Iš viso 111 

 
Šiuo metu šalyje veikia 111 akredituotų švietimo ir kito tipo kvalifikacijos kėlimo centrų.  Ekspertų  
nuomone, edukologijos srities kompetencijų reikia, tačiau ne aukščiausio lygio. 
 
14 lentelė. Pareigybių švietimo centruose, kurioms reikalingos aukščiausio lygio edukologijos 
srities kompetencijos, poreikio rezultatai 

Švietimo centrai (N=23) 
Pareigybės 

Tyrimų atlikimo (tyrėjo) 
kompetencija (47 klausimai) 

Tikrai reikia 
(proc.) 

Gali 
prisireikti 

(proc.) 
Direktoriui 45,79 21,09 
Direktoriaus pavaduotojui 41,81 20,26 

 
15 lentelė. Pareigybių mokymo centruose, kurioms reikalingos aukščiausio lygio edukologijos 
srities kompetencijos, poreikio rezultatai 

Mokymo centrai (N=17) 
Pareigybės 

Tyrimų atlikimo (tyrėjo) 
kompetencija (47 klausimai) 

Tikrai reikia 
(proc.) 

Gali 
prisireikti 

(proc.) 
Direktoriui 45,68 20,90 
Direktoriaus pavaduotojui 41,55 22,15 

 
Kadangi ekspertų  nuomone, aukščiausio lygio edukologijos srities kompetencijų šių pareigybių 
darbuotojams nėra akivaizdaus poreikio, atliekant edukologijos mokslo daktarų poreikio 
prognozę ši veiklos sritis nebus įtraukta. 



APIBENDRINIMAS  
 
Aukščiausio lygio edukologijos srities kompetencijų šalies švietimo institucijose 
poreikio prognozė, įvertinant tik apklaustas institucijas 
 

Institucijos 
Poreikis  

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija (tikimybė 0,5) 53 

Universitetai 280 

Kolegijos 136 

Miestų ir rajonų švietimo skyriai  629 

Mokyklų direktoriai ir pavaduotojai 314 

                                                                                                                 Viso  1412 

 
 
 

Apibendrinta aukščiausio lygio edukologijos srities kompetencijų šalies švietimo 
institucijose poreikio prognozė 

 

Institucijos 
Poreikis  

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija (su tikimybe 50 proc.) 53 

Universitetai 784 

Kolegijos 338 

Miestų ir rajonų švietimo skyriai  1020 

Mokyklų direktoriai ir pavaduotojai 510 

Iš viso 2705 

 
 
         Statistikos departamento duomenimis 2009 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 9,6 tūkst. daktaro 
mokslo laipsnį turinčių asmenų iki 70 m. amžiaus (daugiausiai – fizinių mokslų). 79,5 proc. dirbo 
mokslo tiriamąjį darbą, iš jų daugiausia (75,1 proc. – aukštojo mokslo sektoriuje, tačiau pastarųjų 
dalis, lyginant su 2006 m. , sumažėjo 2,3 procentinio punkto). Dauguma turinčiųjų mokslo laipsnį – 
vyresni nei 45 metų asmenys; 45-54 metų amžiaus mokslo daktarai sudarė 27,8 proc., 55-64 metų 
– 24,3 proc., o 65-69 metų – 11 proc. 
         2009 m. tarp mokslo daktaro laipsnį turinčių asmenų buvo 19,3 proc. socialinių mokslų srities 
daktarų (1,9 tūkst.), o 2006 m. – 17,0 proc. Galima pastebėti, kad socialinių mokslų srities mokslų 
daktarų skaičiaus didėjimas yra nežymus. 
         Edukologijos mokslo daktarai  tarp kitų socialinių mokslų srities krypčių mokslininkų, 
paprastai,  nesudaro nė trečdalio, taigi jų skaičius yra ne didesnis nei 600.  
         Tuo tarpu Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos atlikto tyrimo, nustatančio poreikius 
edukologijos daktaro kompetencijoms įvairiose  švietimo institucijų (Švietimo ir mokslo 
ministerijos, universitetų, kolegijų, švietimo skyrių, gimnazijų ir vidurinių mokyklų) pareigybėse 
(vadovų, vedančiųjų specialistų, dėstytojų, išskyrus edukologijos, nes pastarosios kompetencijos 
būtinumas yra aiškus ir nereikalauja tyrimo), rezultatai leidžia teigti, kad šių kompetencijų reikia 
1412 -2705 asmenims. 



          Kadangi aukštajame moksle dirba 80,9 proc. visų socialinių mokslų mokslininkų, tai tikėtina, 
jog apie 500 edukologų dirba aukštojo mokslo sektoriuje. Tai sudaro tik maždaug pusę nuo 
apibendrinto Lietuvai aukščiausio lygio edukologijos srities kompetencijų poreikio šiame 
sektoriuje. Atsižvelgiant į tai, kad šių mokslininkų dauguma yra vyresni nei 45 metų amžiaus, per 
20 metų reikės regeneruoti vien tik šią mokslininkų kohortą. 
          Tačiau reikia įvertinti ir tai, kad pasaulio šalys, plėtojančios žinių ir besimokančias 
visuomenes, ypač akcentuoja mokymosi visą gyvenimą poreikį, tyrimų svarbą ne tik aukštajame 
moksle, bet ir įvairioje su žiniomis susietoje ypač aukšto lygio profesionalų darbo veikloje, siekiant  
jos nuolatinio tobulinimo. Tai ypač pasakytina apie įvairias švietimo grandis. Todėl neretai 
reikalaujama edukologijos mokslo laipsnio dirbant, pavyzdžiui, mokyklos vadovo darbą (Vokietija, 
Olandija ir kt.). 
           
IŠVADOS 
 

1. Jeigu Lietuva tik akcentuotų dabartinę šalies būklę ir nesiektų jos gerinti, kiekvienais 
metais (per visus sekančius 20 metų) reikėtų priimti į edukologijos doktorantūrą 
maždaug po 30 doktorantų (atsižvelgiant į tai, kad geriausiu atveju disertacijas 
apgina 2/3 priimtųjų į doktorantūra asmenų) tam, kad būtų regeneruota 
aukštajame moksle dabar dirbanti edukologijos daktarų kohorta. 

2. Siekiant mūsų šalies konkurencingumo šuolio, taigi -  ir daug efektyvesnio, nei iki 
šiol, žinių ekonomikos ir žinių, besimokančios visuomenės plėtojimo, reikėtų sutelkti 
pastangas aprūpinti švietimą edukologijos mokslo daktarais,  ypač dar ir todėl, kad 
patys švietimo profesionalai šį poreikį supranta. Manome, jog  šią problemą reikėtų 
spręsti ne ilgiau kaip per 10 metų, nes vėliau šalies atsilikimas, žinant  vakarų šalių 
vystymosi tempus 21-ojo amžiuje,  būtų nebepataisomas.   

3. Atliktas tyrimas identifikavo, jog darbui įvairiose Lietuvos švietimo pareigybėse 
(išskyrus edukologijos įvairių dalykų dėstytojus ir šių katedrų vedėjus) reikia 
maždaug 2,7 tūkst. edukologijos mokslo daktarų, taigi kasmet dešimties metų 
laikotarpiu reikėtų priimti po 400 doktorantų (įskaitant, kad 2/3 jų apgins 
disertacijas). Žinant Lietuvos finansinę situaciją ir kitų mokslo sričių poreikius, tai 
nerealu. Tačiau kasmet reikėtų priimti mažiausiai bent po 100 edukologijos 
doktorantų, labai atsakingai formuluojant jų disertacijų temas, sudarant  
individualias  studijų programas bei jiems padedant planuoti jų karjerą. 

 
          

 
1 PRIEDAS 

 

DALYVAVO APKLAUSOJE NEDALYVAVO APKLAUSOJE 

Universitetai (valstybiniai) Universitetai (valstybiniai) 

1. Kauno technologijos universitetas 1. Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

2. Lietuvos kūno kultūros akademija 2. Vilniaus dailės akademija 

3. Klaipėdos universitetas 3. Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

4. Vilniaus pedagoginis universitetas 4. Vytauto Didţiojo universitetas 

5. Šiaulių universitetas 5. Vilniaus universitetas 

 6. Mykolo Romerio universitetas 

 7. Lietuvos ţemės ūkio universitetas 

 8. Lietuvos sveikatos universitetas 



 
9. Generolo Jono Ţemaičio Lietuvos karo 

akademija 

Kolegijos (valstybinės) Kolegijos (valstybinės) 

1. Šiaulių kolegija 1. Stasio Šalkauskio kolegija 

2. Kauno kolegija 2. Klaipėdos kolegija 

3. Utenos kolegija  3. Alytaus kolegija 

4. Kauno technikos kolegija 4. Marijampolės kolegija 

5. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 5. Panevėţio kolegija 

6. Ţemaitijos kolegija 
6. Klaipėdos verslo ir technologijų 

kolegija 

 
7. Kauno miškų ir aplinkos inţinerijos 

kolegija 

 8. Vilniaus kolegija 

 9. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 

 


