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Modernioji Liberal Arts samprata

Antikinė Artes Liberales samprata

Artes liberales – general skills (=artes) 
for free person (=liberales) needed to 
contribute meaningfully to society”
(Michael Thomas, Concordia University)



Students on the University College London campus. This past autumn, the school 

admitted its first group of students pursuing new programs in the liberal arts.



Artes liberales koncepcijos 
interpretacijos:

• Studijų organizavimo modelis ir aukštosios 
mokyklos organizacinė kultūra;

• Liberal arts studijų programos ir 
kvalifikaciniai laipsniai.



Visos AM organizacinė kultūra, studijų modelis, studijų 

programos ir Liberal Arts kvalifikaciniai laipsniai 
(Harvard University; Bard College Berlin (Vokietija); 

Bratsilava International School of Liberal Arts (Slovakija)

Vieno ar kelių AM padalinių organizacinė kultūra, 
studijų modelis, studijų programos ir Liberal Arts

kvalifikaciniai laipsniai (University Of Twente
(Nyderlandai); Tallinn University (Estija) ir kt.

Kelios Artes Liberales studijų programos AM, 
užbaigiamos Artes liberales kvalifikaciniu 

laipsniu (Amsterdam University College
(Nyderlandai); Charles University (Čekija) ir kt.

AM organizacinė kultūra ir Artes
Liberales  principų įgyvendinimas studijų 

modelyje (John Cabot University
(Italija);Webster University Vienna

(Ausrija);VDU (Lietuva); 

Tik kelių Artes Liberales 
principų taikymas (Catholic
University Leuven (Belgija), 
Liverpool Hope University 

(UK), VDU (Lietuva).

Pavieniai studijų metodai...



Artes liberales studijų programų tipai

• Su jau įgyvendinta studijų sričių ar krypčių integracija
programos viduje ir pavadinime

– bachelor degree in Technology and Liberal Arts and 
Sciences (University of Twente, Nyderlandai);

– bachelor in Humanities, the Arts and Social Thougt 
(Bard College Berlin);

• Su laisvu studento pasirinkimu projektuoti savo studijas ir
kvalifikacinį laipsnį

– Programos pavadinimas Liberal Arts, o laipsnis priklauso nuo 
studento pasirinkimo: Bachelor of Liberal Arts in Social 
Sciences; BLA of Humanities; BLA in Economics; 
Bachelor degree of LA and Humanities ir t.t. 



Artes liberales koncepcijos 
pagrindiniai principai:

1. Artes Liberales nėra nei vienos disciplinos studijos, nei 
antikinių menų studijos, tai multidisciplininės studijos, 
dažniausia siejamos su Humanitarinių, Socialinių, Gamtos ir 
Menų studijų sritimis. 

2. Studento įgalinimas pačiam pasirinkti studijų maršrutą ir 
susiprojektuoti kvalifikacinį laipsnį yra esminis principas. 

3. Ypatingas studentų ir dėstytojų santykis, paremtas 
kolegialiais santykiais ir tutoryste.

4. Tarpdiscipliniškumas studijose, mokslinėje veikloje, 
organizacinėje kultūroje. 

5. Orientacija į platų, tarpdisciplinį pasirengimą ir vėlyvą 
specializaciją. 



Artes liberales studijoms būdinga 
tokia studijų projektavimo logika:

– Humanitarinių, socialinių, gamtos, menų studijų sričių 
studijų dalykai. 

– Bendrieji studijų dalykai (kūrybinio, akademinio rašymo, 
užsienio kalbos, tyrimų metodologijos, matematikos, 
samprotavimo, argumentavimo).

– Studento pasirinktos studijų krypties studijos.



Artes liberales studijų skirtumas nuo 
kitų studijų modelių 

Orientacija į multidiscipliniškumą, studijuojant įvairių
studijų sričių dalykus ir įgyjant žinias ir gebėjimus,
sudarančius prielaidas veikti daugiaparadigmėje
plotmėje.

“Instead of learning only about business at a business school, a liberal 
arts degree will teach you about business as well as the history, politics 
and other area that influence and shape the world of business” (David 
Kogler, Gustavus Adolphus College in Minnesota)



Artes liberales koncepcija siejama su 
būtiniausių gebėjimų ugdymu

Artes liberales studentai:

• įgyja platų, tarpdisciplininį išsilavinimą ir norą 
mokytis visą gyvenimą;

• įgyja analitinį ir kritinį mąstymą;

• siekia kūrybiškai žvelgti į situacijas iš įvairių pusių;

• geba bendrauti ir efektyviai spręsti problemas.



Pasaulio Ekonomikos forumo 
tyrimas parodo, kokių įgūdžių 
reikės 2020 metais



Kam skirtos šios studijos?

• Ambicingiems studentams, kurie siekia aukšto lygio 
tarpdisciplininio išsilavinimo;

• Studentams, kurie dar neatrado savęs konkrečioje 
kryptyje arba nenori siauros specializacijos;

• Studentams, kurie pagal savo prigimtį siekia būti ne 
specialistais, bet generalistais.





• Jungtinės Karalystės aukštojo mokslo kultūroje tai 
vadinama „studijų maršrutu“ (study route), „create
your qualification degree“ (dauguma USA)



Lietuvos Darbo biržos skelbiamos 
paklausios profesijos



Neatitiktis tarp stojančiųjų pasirinkimo (pirmųjų pageidavimų) 
ir valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių 2016 m.

___

16

2016 m. priėmimo duomenys
(LAMA BPO)

Pageidaujančių (1-

uoju prioritetu) 

dalis, %

Skirta VF 

vietų, %

Konkursas į 1 

VF vietą

Minimalus 

konkursinis balas, 

užtikrinęs VF vietą

Socialiniai mokslai 37,45 20,8 4,50 2,14 … 7,95

Biomedicinos mokslai 22,97 13,2 5,00 2,08 … 8,92

Technologijos mokslai 15,38 27,5 0,98 3,50 … 4,32

Fiziniai mokslai 10,78 21,3 1,15 3,74 … 5,88

Humanitariniai mokslai 8,3 12,2 1,50 5,22

Menai 5,13 5 2,50 6,26 … 7,8
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