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Didžioji dalis Lietuvos abiturientų jau žino, kur ir ką ketina studijuoti. Tačiau šie jaunuoliai
visiškai nenumano, koks gyvenimas jų laukia universitete. Su didžiule laisve, gausybe įdomių
mokomųjų dalykų ir dar daugiau kasdien sutinkamų įdomių žmonių būsimiesiems studentams
asocijuojasi akademinis gyvenimas, pakeisiantis įprastą įkyrių skambučių skaičiuotą mokyklinį
ciklą nuo kito rudens. Tad ką turėtų žinoti tikras abiturientas, prieš stodamas į universitetą?

Ką studijuoti?

Pirmiausia derėtų nuspręsti, ką ir kur nori studijuoti. Savo ateities specialybę derėtų rinkis ypač
atsakingai, nes visuomet palankiomis sąlygomis galima vieną studijų programą pakeisti kita ar
tiesiog mesti. Taip pat jau studijuojant būna ir taip, kad mokomieji dalykai net ir tavo svajonių
profesijai įgyti būna labai neįdomūs ir, atrodytų, visiškai nereikalingi, tad jei profesija pasirinkta
tik tam, kad gautum bakalauro diplomą, mokytis neįdomių dalykų ne dėl svajonių profesijos gali
būti labai sunku. Negana to, svarbu susidėlioti prioritetus: renkiesi universitetą ar profesiją?
Universalių universitetų nėra – visi jie daugiau ar mažiau geriausiai ruošia tam tikros srities
specialistus. Todėl pateiksiu pagrindinius žingsnius, ką reikėtų žinoti ir kur ieškoti reikiamos
informacijos.

Norėdamas išsirinkti tinkamą specialybę ar bent jau rasti sritį, kur galėtum realizuoti save, nėra
taip paprasta. Tačiau tau gali padėti asmenybės testai arba karjeros konsultantai. Asmenybės
testų gali rasti čia: http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/ , http://www.euroguida
nce.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1
. Informacija apie karjeros konsultantus ir jų teikiamas paslaugas gali rasti tinklalapyje
www.mukis.lt
.

Užsienis ar Lietuva?

Studijos užsienyje ne tik populiaru ir perspektyvu. Tad jei savo ateitį sieji su užsienio rinka ir
gana neblogai moki anglų kalbą, studijos užsienyje kaip tik tau. Informacijos apie studijas
užsienyje gali ieškoti tinklalapiuose studijų užsienyje duomenų bazėje: http://www.zinauviska
.lt/lt/mokymasis/studijos-uzsienyje
.
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Tačiau jei labai nenori skirtis su savo artimaisiais ilgesniam laikui, bet ateityje save matai
dirbantį įvairiose užsienio kompanijose, o anglų kalba mielesnė nei gimtoji, gali rinktis
tarptautinius universitetus Lietuvoje arba tarptautines studijų programas. Lietuvoje taip studijuoti
gali LCC tarptautiniame universitete, ISM vadybos ir ekonomikos universitete, Europos
humanitariniame universitete ir kituose universitetuose tam tikras studijų programas.

Esminiai skirtumai

Nors aukštojo mokslo sistemoje esama nemažai spragų, susipažinus su visomis jomis dar prieš
stojant, studijos gali tapti ypač maloniu ir nesudėtingu dalyku.

Universitetas nuo mokyklos labai skiriasi. Vien jau tai, kad įprastas 45 minučių pamokas keičia
net 2 akademinių valandų (1 val. 30 min.) trukmės paskaitos, dar ir dėstytojai ateina iš savo
mokslinių skaičiavimų net neketindami priversti tavęs mokytis, priešingai nei mokykloje.
Aukštosiose mokyklose tu pats turi nuspręsti: mokytis ar ne, todėl iš pradžių viskas atrodo labai
lengva. Tačiau vėliau tampa sunku planuoti savo laiką, nes darbams atlikti yra paliekama daug
laiko, o kai niekas neverčia jų daryti iš karto, tie darbai paliekami paskutinei dienai, netgi
nakčiai. Tada tiek kokybė, tiek noras juos daryti ypač sumažėja.

Daug kas studijuojant priklauso ir nuo to, ar studentas turi mokėti už mokslą. Jei taip, tuomet
derėtų susipažinti su galutiniais terminais ir nevėluoti. Na, o jei mokykloje pasistengei ir dabar
valstybė tau finansuoja studijas, derėtų neužmigti ant laurų ir nepamiršti, kad gavus akademinių
skolų ar vidurkiui nukritus 20% žemiau viso grupės vidurkio, rotacijos metu labai didelė
galimybė prarasti valstybės finansuojamą vietą.

Reitingai

Ne paslaptis, kad tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje yra sudarinėjami aukštųjų mokyklų reitingai, kurie
tarsi ir turėtų atspindėti aukštojo mokslo kokybę. Studijų kokybės vertinimo centro institucinio
vertinimo skyriaus vedėja Nora Skaburskienė pasakoja, kad aukštoji mokykla Lietuvoje yra
vertinama dvejopai: kaip institucija ir kaip įstaiga, gebanti teikti kokybišką produktą, t. y.
kokybiškas studijas. Pasak N. Skaburskienės, tiek institucinio, tiek studijų programų kokybės
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vertinimo tikslas yra bendras – nustatyti, ar aukštoji mokykla yra pajėgi kokybiškai veikti ne tik
dabar, bet ir ateityje.

Aukštųjų mokyklų reitingai, anot R. Skaburskienės, yra patikimi tik iš dalies, nes ten
universitetas yra vertinamas kaip įvairiausių studijų programų visuma. Kur kas tikslingiau
aukštąją mokyklą vertinti pagal atskiras studijų programas, nes studentas turėtų rinktis ne
konkrečią aukštąją mokyklą, o studijų programą. Išvadas apie konkrečios studijų programos
kokybę visuomet galima rasti studijų kokybės vertinimo centro tinklalapyje www.skvc.lt .

Sakoma, kad studijų metai yra patys gražiausi. Tad studijų programą siūlau rinkis labai
atsakingai ir mėgautis kiekviena laisvo ir savarankiško bei netikėtumų kupino studentiško
gyvenimo diena.

www.zinauviska.lt

Karjeros koordinatorė
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