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LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTAIGŲ MOKSLININKŲ IR 
DĖSTYTOJŲ APKLAUSA APIE DABARTINĘ AUKŠTOJO 

MOKSLO SISTEMOS BŪKLĘ

Šis tyrimas apėmė dėstytojų ir mokslininkų nuomonę apie jų darbo užmokesčio 
konkurencingumą rinkoje, darbo sąlygas jų aukštojo mokslo įstaigoje ir respondentų 

bendrą aukštojo mokslo sistemos vertinimą.

Apklausta kiek daugiau nei 11 proc. aukštojo mokslo darbuotojų 22 aukštojo mokslo
įstaigose

Tarp tirtų aukštojo mokslo įstaigų nėra nei vienos, kurios ekonominė situacija būtų 
vertinama kaip labai gera arba bent jau gera. Čia kalbama apie jų gebėjimą mokėti 

teisingą ir darbuotojo įdėtą darbą atitinkantį darbo užmokestį, sudarytas darbo sąlygas 
darbuotojui dirbti.

Beveik visų aukštojo mokslo įstaigų darbuotojai dabartinį aukštojo mokslo modelį 
įvardijo kaip probleminį ir taisytiną. Taip pat, jų atsakymai leido įžvelgti esmines šio 

modelio problemas ir leido tas problemas įvertinti.
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Lūkesčiai

Didesnis darbo užmokestis, kuris jau eilę metų nedidėja
*

Pagarba ir orumas
**

Darbo sąlygų aukštojoje mokykloje pagerinimas
***

Adekvatūs esamai būklei reikalavimai
****

Aukštojo mokslo sistemos sutvarkymas ir įsisenėjusių problemų išsprendimas
*****

Demokratinių procesų aukštojoje mokykloje atstatymas
******

Vertinimo kriterijų suvienodinimas visiems idant nebūtų diskriminuojamos
aukštosios mokyklos
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Realijos
LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMA
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Atlyginimų pasiskirstymas pagal nusiteikimą aukštojo
mokslo modelio atžvilgiu
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Nuosaikieji kritikai,
nepritariantys dabartiniam
aukštojo mokslo modeliui

Nuosaikieji, neturintys
tvirtos nuomonės apie

dabartinį aukštojo mokslo
modelį

E
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Atlyginimas per mėnesį „į rankas“, BE priedų už administracines pareigas, papildomą darbą 
projektuose ir pan.

Atlyginimas per mėnesį „į rankas" IŠ VISO, įskaitant papildomą darbą projektuose, priedus už 
administracines funkcijas ir pan. 5



AtlyginimųAtlyginimųAtlyginimųAtlyginimų pasiskirstymaspasiskirstymaspasiskirstymaspasiskirstymas pagalpagalpagalpagal nusiteikimąnusiteikimąnusiteikimąnusiteikimą aukštojoaukštojoaukštojoaukštojo
mokslomokslomokslomokslo modeliomodeliomodeliomodelio atžvilgiuatžvilgiuatžvilgiuatžvilgiu::::

Pozityvesnių nuostatų kaina, Eur.
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AtlyginimųAtlyginimųAtlyginimųAtlyginimų pasiskirstymaspasiskirstymaspasiskirstymaspasiskirstymas pagalpagalpagalpagal nusiteikimąnusiteikimąnusiteikimąnusiteikimą aukštojoaukštojoaukštojoaukštojo
mokslomokslomokslomokslo modeliomodeliomodeliomodelio atžvilgiuatžvilgiuatžvilgiuatžvilgiu::::

Pozityvesnių nuostatų kaina, Eur.

Atlyginimo per mėnesį “į rankas” 
vidurkis, Eur.

Ar dirbate kur nors papildomai?
NE TAIP

Pedagoginis vardas: Pedagoginis vardas:

Prof. Doc. - Prof. Doc. -

BE 
priedų

Radikalūs kritikai 920,4 577,5 467,5 774,7 526,6 375,0

Nuosaikūs kritikai 792,3 624,2 454,3 987,9 614,9 393,1

Neautralūs 800,0 750,0 473,2 616,0 646,7 406,1

IŠ VISO

Radikalūs kritikai 1142,5 757,5 581,4 977,4 661,5 463,9

Nuosaikūs kritikai 979,6 838,4 519,4 1163,7 734,0 460,8

Neautralūs 900,0 1073,0 608,4 716,0 730,0 611,9
7



Darbo užmokestis ir pajamos iš mokslinės veiklos

4
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15. Mokslininko, dėstytojo atlyginimas
Lietuvoje yra pakankamas

25. Moksliniai tyrimai Lietuvos
Respublikoje finansuojami pakankamai
(turima galvoje MTEP, LMT projektai,…

38. Dėl nepritekliaus esu priverstas
užsiiminėti papildomais darbais, dirbti
keliuose darbuose ar projektuose vienu…

Procentai: (-) nepritarimas; (+) pritarimas

Pritarimas Nepritarimas
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Pagarba ir orumas

2
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-38
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35. Mokslininko, dėstytojo atlyginimas yra
teisingas

27. Išėjusių į pensiją mokslininkų ir
dėstytojų socialinės garantijos yra tinkamos

32. Jei galėčiau planuoti gyvenimą iš naujo,
tai mokslininko, dėstytojo profesijos

nebesirinkčiau

Procentai: (-) nepritarimas; (+) pritarimas

Pritarimas Nepritarimas
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Darbo sąlygos aukštojoje mokykloje
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37. Lietuvoje realiai sudarytos visos sąlygos, kad
mokslininkas, dėstytojas atliktų profesinę misiją laisvai…

8. Mokslininko ir dėstytojo darbo vieta šiandien Lietuvoje
yra kokybiška darbo vieta (turima omenyje: prestižas,…

11. Mokslininkų, dėstytojų atestacijos kriterijai yra
teisingi, subalansuoti

4. Lietuvos mokslininkų, dėstytojų tarptautiniam
mobilumui (užsienio išvykoms) lėšų skiriama…

40. Aukštoji mokykla, kurioje dirbu, patiria krizę

5. Mano aukštosios mokyklos problemos ateityje tik gilės

28. Universitetuose ir kolegijose tenka matyti personalo
politikos klaidas: plinta protekcionizmas, favoritizmas;…

13. Fakultete, institute ar padalinyje, kuriame aš dirbu,
nerimaujama dėl darbo vietos stabilumo (pvz., jog…

2. Visose pakopose daugėja studentų, kurie intelekto,
valios ir motyvacijos požiūriu visai nepasirengę studijuoti

1. Mielai išeičiau į kūrybines atostogas mokslo veikalui ar
vadovėliui parengti, jei tik nesumažėtų atlyginimas

Procentai: (-) nepritarimas; (+) pritarimasPritarimas Nepritarimas

10



Reikalavimų esamai būklei adekvatumas

8
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30. Mokslininkų, dėstytojų krūviai  yra
adekvatūs ir teisingi

21. Aukštojo mokslo studijas Lietuvos
Vyriausybė finansuoja pakankamai

Procentai: (-) nepritarimas; (+) pritarimas

Pritarimas Nepritarimas
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Aukštojo mokslo sistema ir įsisenėjusios problemos

11
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29. Lietuvos aukštojo mokslo finansavimo modelis 
„studento krepšeliu“ yra tinkamas

10. Ateityje Lietuvos aukštojo mokslo būklė pagerės

39. Lietuvybės išsaugojimo uždavinys universitetuose
ir kolegijose yra pastaruoju metu nuvertinamas

36. Lietuvos universitetuose ir kolegijose masiškai
piktnaudžiaujama terminuotomis sutartimis

3. Pritariu, kad būtų valstybinė  tyrėjų kokybiško
užimtumo programa, skirta tiems mokslininkams,…

18. Lietuvos aukštojo mokslo sistema patiria krizę

6. Įsisenėję Lietuvos aukštojo mokslo problemos yra
nesprendžiamos iš esmės

7. Universitetuose ir kolegijose daugėja biurokratijos

Procentai: (-) nepritarimas; (+) pritarimasPritarimas Nepritarimas
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Demokratiniai procesai aukštojoje mokykloje

2
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24. Lietuvos aukštojo mokslo politika yra teisinga, išmintinga,
efektyvi

26. Dabartinis aukštojo mokslo valdymo modelis pažeidžia LR
Konstituciją

16. Aukštųjų mokyklų autonomija yra apribota

31. Senatas, akademinė taryba yra nugalinta, dėl svarbiausių
dalykų vienašališkai nusprendžia administracija

34. Universiteto ar kolegijos taryba menkai gilinasi į aukštosios
mokyklos reikalus, tvirtina bemaž viską, ką pateikia…

12. Universitetuose ir kolegijose bandoma užgniaužti kritiką

9. Lietuvos Universitetuose ir kolegijose pasireiškia
piktnaudžiavimai valdžia, įgaliojimų viršijimas

14. Nuo svarbiausių sprendimų priėmimo akademinė
bendruomenė yra nušalinta

19. Pritariu, kad Lietuvoje būtų pradėta plati demokratiška
diskusija dėl valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkos

23. Pritariu, kad Lietuvoje būtų pradėta plati demokratiška
diskusija dėl universitetų ir kolegijų misijos, dėl regioninių…

17. Pritariu, kad universitete ir kolegijoje aktyviai veiktų
profsąjunga

Procentai: (-) nepritarimas; (+) pritarimas
Pritarimas Nepritarimas 13



Vertinimo kriterijai aukštosioms mokyklos
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22. Susidaro įspūdis, jog SKVC
naudojamas nesąžiningai konkurencinei

kovai

33. Kai kurios aukštosios mokyklos
Lietuvoje yra diskriminuojamos ir viešoje

erdvėje žeminamos

20. Susidaro įspūdis, kad atskiros mokslo
šakos ir kryptys Lietuvoje

diskriminuojamos

Procentai: (-) nepritarimas; (+) pritarimas

Pritarimas Nepritarimas
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Apibendrinimas

Atsakymai rodo, kad dėstytojo ir mokslininko galimybes kurti aukštesnę 
pridėtinę vertę riboja jam sudarytų darbo sąlygų neatitikimas jam keliamiems 

reikalavimams. 

Neįmanoma efektyviai kurti, kai nesi aprūpintas elementariomis kūrimui 
reikalingomis priemonėmis, dirbi įtemtomis sąlygomis, neturi darbui 

pritaikytos darbo vietos, negali išvykti į geresnę konferenciją, nes tam tiesiog 
nėra finansavimo.

***

Aukštas pritarimas klausimams apibūdinantiems vidinės aplinkos veiksnių 
neigiamą įtaką rodo vidinę įtampą organizacijoje ir darbuotojo netikrumą dėl 

ateities. 

Ilgalaikiai neigiami tokio reiškinio padariniai: sumažėjęs darbingumas, 
dėmesingumas, darbo kokybė, taip pat vengimas bet kokio komandinio darbo. 
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Apibendrinimas

Esminė aukštojo mokslo problema yra išorinis faktorius – aukštojo mokslo 
sistema. 

Būtent išorinio faktoriaus dominavimas pagal pritarimo procentus lyginant su 
vidiniais faktoriais rodo, kad dabartinė aukštojo mokslo sistema kai kuriuose 

universitetuose yra laikoma esminiu destabilizuojančiu veiksniu. 

Šis veiksnys lemia vidinės aplinkos sudėtingą situaciją.
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Apibendrinimas

Universitetų reorganizacija ir konsolidacija negali būti stichinis procesas. 

Tai turi būti preciziškai suplanuotas ilgalaikis procesas užtikrinantis sąlyginai 
natūralų perėjimą iš vienos sisteminės būsenos į kitą. 

Negalima skubėti. Jis turi būti ištęstas laike, todėl, kad čia ne tik universitetas 
ir dėstytojas turi persiorientuoti, bet ir rinka turi būti perorientuojama kartu su 

aukštąja mokykla, dėstytoju ir studentu. 

Tuo tarpu, paskutinis buvusios valdžios įvykdytas skubotas ir iki galo 
neapgalvotas perorientavimas įrodė, kad tuo tik sukeliamas chaosas 

universitetuose ir rinkoje. 

Toks chaosas veda tik į visuotinius nuostolius, kuriuos patiria ne tik sąlyginiai 
pralaimėtojai, bet ir sąlyginiai laimėtojai tokie kaip Vilniaus universitetas ar 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
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Kas turi būti daroma

Dabar
Universitetai sunkiai užsidirba parduodami, bet ieško lengvų paramos lėšų, t.y. 

lengviau prašyti nei pasiūlyti.
***

Ateityje
Būtina aktyvuoti universitetų verslumo procesus. 

***

Kaip tai padaryti
Pavyzdžiui, mokslininkui turi būti pigiau dirbti per universitetą nei per visokius 

privačius UAB’us. 
Būtina suvaldyti kai kurių universitetų apetitą ir dėstytojo apmokestinimą kai 

nekuriama dėstytojui pridėtinė vertė. 
Universiteto padaliniuose (ypač socialiniuose moksluose) sukurti komandinio darbo 

erdves. 
Sudaryti pagalbos dėstytojui grupes konsultuojančias nepatyrusius tyrėjus ir t.t. 
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Kas turi būti daroma

Kaip tai padaryti

Norima mokslininko integracijos į aukščiausio lygio grupes? Reikia pirmiausia integruoti 
Lietuvos universitetus į aukščiausio lygio grupes. 

Ne MOSTA ir SKVC vertinimo reikia norint įgyti globalų pripažinimą, o reikia tokių 
akreditacijų kaip, pavyzdžiui: AACSB http://www.aacsb.edu; ACBSP http://www.acbsp.org; 

IACBE http://www.iacbe.org; CEEMAN http://www.ceeman.org; EFMD http://www.efmd.org, 
EQUIS, EPAS, CLIP, EOCCS; ABIS (Čia tik universitetinių verslo mokyklų grupės, kurios

atidaro galimybes keistis žmogiškaisiais ištekliais, dirbti bendruose projektuose ir t.t., bet yra ir
kitų ...). Šito reikia jei nori tapti lygiu kitiems.

Šiuo metu Lietuvoje, pavyzdžiui, verslo studijos siūlomos tik MSc, kai tuo tarpu visas vakarų
pasaulis siūlo MBA. Lietuvoje MBA neįteisinta, bet tam, kad tapti geriausiųjų klubo nariu jos

reikia, nes kitaip mūsų studijos nėra vakaruose priimto standarto studijos. (Tai būtina pritraukiant
studentus).

Dvigubo diplomo - tarptautinės studijos. Kol nebus įteisintas vakarietiškas studijų modelis, tol
kalbėti apie kokius nors dvigubus diplomus nėra prasmės. Vidaus studijoms (pavyzdžiui, 

regioniniuose universitetuose) mes galime ir toliau naudoti esamą standartą, bet tarptautinėms
studijoms (vedančiuose 2-3 universitetuose Lietuvoje) būtina įvesti vakarams priimtą studijų

standartą. Kol kas tai nėra padaryta.
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Ačiū.
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