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Santrumpos ir paaiškinimai
BU – bendrasis ugdymas
BVP – bendrasis vidaus produktas
EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacija
EK – Europos Komisija
ES – Europos Sąjunga
Eurostatas – Europos Sąjungos statistikos 
agentūra
UŽT – Lietuvos užimtumo tarnyba
LAMA BPO – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija 
bendram priėmimui organizuoti
LR – Lietuvos Respublika
LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė
LSD – Lietuvos statistikos departamentas
MOSTA – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės 
centras
MSĮ – Mokslo ir studijų įstatymas
MSI – mokslo ir studijų institucija
MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė 
(socialinė, kultūrinė) plėtra
SKVC – Studijų kokybės vertinimo centras
SODRA – Valstybinio socialinio draudimo fondo 
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos
STEM studijos – gamtos ir gyvybės mokslų, 
technologijų, inžinerijos, matematikos ir 
informatikos studijos
STRATA – Vyriausybės strateginės analizės 
centras
ŠMPF – Švietimo mainų paramos fondas
ŠMSM – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
ŠVIS – Švietimo valdymo informacinė sistema
ŠV-01 – Lietuvos statistikos departamento 
patvirtinta metinė statistinės ataskaitos apie 
pedagogus forma, kurią teikia universitetai, 
kolegijos ir profesinio mokymo įstaigos, vykdančios 
pirminį profesinį mokymą
VBE – valstybinis brandos egzaminas
VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos

Švietimo programų lygmenys. Tarptautinė 
standartizuota švietimo klasifikacija (ISCED 
2011):

ISCED 0 – ikimokyklinis ugdymas
ISCED 1 – pradinis ugdymas
ISCED 2 – pagrindinis ugdymas
ISCED 3 – vidurinis ugdymas
ISCED 4 – profesinis mokymas turint vidurinį 
išsilavinimą
ISCED 5 – mokymo programa, skirta asmenims, 
turintiems profesinę kvalifikaciją ir nustatytos 
trukmės profesinės veiklos patirtį, arba trumpųjų 
studijų programa, ir (arba) profesinės veiklos 
patirtis, ir (arba) mokymasis savarankiškai
ISCED 6 – bakalauro ir profesinio bakalauro 
studijos
ISCED 7 – magistrantūros studijos
ISCED 8 – doktorantūra

Vidutinės samdomų darbuotojų pajamos – 
atitinkamo laikotarpio (pvz., 2018 m. sausio mėn.) 
draudžiamosios vidutinės pajamos iš visų tą 
laikotarpį turėtų darbo sutarčių, gaunamos iki 
mokesčių. Dėl 2019 m. įsigaliojusių darbuotojo ir 
darbdavio mokamų valstybinio socialinio draudimo 
įmokų tarifų pasikeitimo pajamos iki 2019 m. (bruto 
darbo užmokestis) indeksuotos, t. y. padaugintos 
iš 1,289 koeficiento. Į skaičiavimą neįtraukiami 
asmenys, analizuojamu laikotarpiu esantys vaiko 
priežiūros atostogose, negavę pajamų.

Dėstytojas – aukštosios mokyklos darbuotojas, 
einantis profesoriaus, docento, lektoriaus ar 
asistento pareigas aukštojoje mokykloje1.

Asmens profesija – nustatoma pagal Lietuvos 
profesijų klasifikatoriuje nurodytą samdomo 
darbuotojo profesijos LPK kodą, įvedamą asmens 
draudėjo. Jei samdomas darbuotojas analizuojamu 
laikotarpiu turėjo kelias profesijas, tuomet asmens 
profesija laikoma ta, kuri priskiriama aukščiausiai 
kvalifikacijai2.
Kitos ataskaitoje vartojamos sąvokos apibrėžtos 
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme 
(Žin., 2009, Nr. 54-2140, paskutinės galiojančios 
redakcijos nuostatos).

1  Dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodikos patvirtinimo (V-1170, 2011-07-01, suvestinė redakcija nuo 2014-07-24) <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/TAIS.403924/jIOBrFENUU>.
2 Lietuvos profesijų klasifikatoriaus versijos LPK 2012, parengtos pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių ISCO-08, informacija.
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Rodiklių suvestinė
Jei 2015 m. ar 2019 m. rodiklio reikšmės nėra, tuomet langeliuose skliaustuose nurodomos kitų metų rodiklio 
reikšmės.

Rodiklis 2015 2019 Pokytis 
2015/2019 m.

Aukštojo mokslo finansavimas

Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos aukštajam 
mokslui, mln. EUR

226,2 (2014 m.) 262,8 (2018 m.) +16 %

Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos aukštajam 
mokslui, palyginti su ataskaitinių metų BVP

0,62 % (2014 m.) 0,58 % 
(2018 m.)

-0,04 p. p. 

Valstybės išlaidos vienam 
studijuojančiam asmeniui 
(EUR)

Universitetai 2941 (2014 m.) 3180 (2018 m.) +8 %

Kolegijos 974 (2014 m.) 1279 (2018 m.) +31 %

Dėstytojai

Valstybinių MSI dėstytojų 
darbo užmokesčio 
vidurkis (bruto, EUR)

Universitetai 1432 2244 +57 %

Kolegijos 1076 1687 +57 %

I ir II pakopos studentų, 
tenkančių vienam dėsty-
tojo etatui, skaičius

Universitetai 15 14 -7 %

Kolegijos 22 21 -5 %

Universitetų profesorių moterų dalis nuo visų profe-
sorių

35 % 40 % +5 p. p.

Studentai

Studijų prieinamumas

Be pertraukos į aukštąsias mokyklas įstojusių 
moksleivių dalis tarp įgijusių brandos atestatą*

65 % 58 % -7 p. p.

Be pertraukos į universi-
tetines I pakopos studi-
jas Lietuvoje įstojusių 
moksleivių dalis** pagal 
šeimos pajamas

Iš ketvirtadalio že-
miausių pajamų šeimų

12 % 11 % -1 p. p.

Iš ketvirtadalio aukš-
čiausių pajamų šeimų

40 % 40 % 0 p. p.

Be pertraukos į universi-
tetines I pakopos studijas 
Lietuvoje įstojusių moks-
leivių dalis pagal specia-
liųjų poreikių kategoriją**

Neturi spec. poreikių 27 % 24 % -3 p. p.

Pagrindinė negalia 4 % 5 % +1 p. p.

Studentų skaičius ir pagrindinės charakteristikos

Įstojusieji Universi-
tetai

Pirmosios pakopos ir 
vientisosios studijos

17334 13103 -24 %

Antrosios pakopos 
studijos

8125 7428 -9 %

Trečiosios pakopos 
studijos

565 509 -10 %

Įstojusieji Kolegijos Pirmosios pakopos 
studijos

13152 10506 -20 %
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Studentai Universi-
tetai

Pirmosios pakopos ir 
vientisosios studijos

70791 52337 -26 %

Antrosios pakopos 
studijos

18236 16125 -12 %

Trečiosios pakopos 
studijos

2446 2371 -3 %

Kolegijos Pirmosios pakopos 
studijos

39774 32931 -17 %

Studijas nutraukusių I pa-
kopos studentų dalis***

Universitetinės I pa-
kopos ir vientisosios 
studijos

24 % 19 % (2018 m.) -5 p. p.

Koleginės studijos 28 % 29 % (2018 m.) +1 p. p.

Tarptautinis studentų mobilumas

Užsienio studentų, at-
vykusių pilnai studijų 
programai, dalis nuo visų 
studentų

Universitetai 5,1 % 8,5 % +3,4 p. p.

Kolegijos 1 % 1,5 % +0,5 p. p.

Studentų, atvykusių studi-
juoti pagal tarptautines 
mainų programas, dalis****

Universitetai 1,6 % 6,2 % (2018 m.) +4,6 p. p.

Kolegijos 0,4 % 2,7 % (2018 m.) +2,3 p. p.

Studentų, išvykusių studi-
juoti pagal tarptautines 
mainų programas, dalis****

Universitetai 2,3 % 2,8 % (2018 m.) +0,5 p. p.

Kolegijos 1,1 % 1,1 % (2018 m.) 0 p. p.

Absolventai

Aukštųjų mokyklų absolventų užimtumas praėjus 
1–3 metams po studijų baigimo (ISCED 5–8)

88,5 % 87,6 % -0,9 p. p.

Vidutinių įsidarbinusių 
absolventų mėnesio 
draudžiamųjų pajamų 
santykis su vidutinėmis 
mėnesio draudžiamosio-
mis pajamomis Lietuvoje

Universitetų absolventai 
po 12-os mėnesių nuo 
studijų baigimo

96 % (2016 m.) 114 % +18 p. p.

Kolegijų absolventai 
po 12-os mėnesių nuo 
studijų baigimo

76 % (2016 m.) 82 % +6 p. p.

Absolventai, dirbantys 1–3 
pagrindinėse Lietuvos 
profesijų klasifikatoriaus 
profesijų grupėse

Universitetų I pakopos 
absolventai po 12-os 
mėnesių nuo studijų 
baigimo

46 % (2016 m.) 42 % -4 p. p.

Universitetų II pakopos 
absolventai po 12-os 
mėnesių nuo studijų 
baigimo

70 % (2016 m.) 65 % -5 p. p.

Kolegijų absolventai 
po 12-os mėnesių nuo 
studijų baigimo

29 % (2016 m.) 30 % +1 p. p.

* Pagal metus, kuriais turėjo baigti mokyklą (stojimo į aukštąją mokyklą metai).
** Dalis skaičiuojama nuo 2013–2017 m. atitinkamai kategorijai priklausiusių dešimtokų skaičiaus.
*** Studijas nutraukę dėl nepažangumo arba kitų priežasčių institucijos I ir II studijų pakopų bei vientisųjų studijų pirmo 
kurso ataskaitinę dieną esami studentai, išskyrus III pakopos studentus. Nepriskiriami pakeitę programą, studijų formą ar 
aukštąją mokyklą studentai.
**** ŠMPF (2020-03-02) pateikti tik preliminarūs 2019 m. duomenys, tad jie neįtraukiami.

Žymėjimų reikšmės:
p. p. – procentinis punktas
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Įžanga

Šiame leidinyje apibendrinama informacija, 
atspindinti 2019 m. Lietuvos studijų būklę 
ir jos pastarųjų penkerių metų tendencijas. 
Taip pat aptariami aktualūs 2020 m. įvykiai, o 
aptariant penkerių metų tendencijas ir nesant 
2019 m. duomenų nagrinėjamas 2014–2018 m. 
laikotarpis. Paminėtina, kad COVID-19 pandemija 
ir jos padariniai akivaizdžiai daro poveikį ir studijų 
situacijai šalyje. Visgi šioje apžvalgoje į tuos 
padarinius neatsižvelgiama, nes jų mastas dar nėra 
aiškus, ir nagrinėjami 2019 m. rodikliai bei ilgesnio 
laikotarpio tendencijos. Leidinyje siekiama atsakyti 
į šiuos klausimus:

• Koks yra aukštojo mokslo finansavimas, ar jis didėja 
ir kaip didėja? Ieškant atsakymų nagrinėjamos tiek 
bendrai aukštajam mokslui skiriamos, tiek vienam 
studentui tenkančios valstybinės lėšos ir aukštųjų 
mokyklų išlaidų ir pajamų struktūra.
• Kokie yra aukštojo mokslo žmogiškieji ištekliai, 
kaip pagal šiuos rodiklius atrodome kitų šalių 
kontekste? Analizuojamos dėstytojų ir studentų 
sociodemografinės charakteristikos, priimamų, 
nutraukusių ir tęsiančių studijas studentų skaičiai, 
dėstytojams tenkanti studentų, administracijos 
darbuotojų dalis.

• Koks yra studijų prieinamumas, ar aukštasis 
mokslas vienodai prieinamas visoms visuomenės 
grupėms? Tai vertinama pagal moksleivių 
galimybes įstoti į aukštąsias mokyklas 
nepriklausomai nuo pajamų, lyties ir negalios.
• Kiek aukštasis mokslas patrauklus užsienio 
studentams, koks yra studentų ir dėstytojų 
tarptautinis mobilumas? Analizuojant nagrinėjama 
visą studijų programą Lietuvoje studijuojančių 
užsienio piliečių dalies, dalinėms studijoms 
išvykstančių ir atvykstančių studentų nuo visų 
studentų ir dėstytojų dalies nuo visų dėstytojų 
kaita. 
• Kaip aukštųjų mokyklų absolventams sekasi 
integruotis darbo rinkoje? Ieškant atsakymų 
nagrinėjamas neseniai aukštąsias mokyklas 
baigusių asmenų užimtumo lygis ir kvalifikacijos 
atitiktis dirbamam darbui. 
• Apžvalgoje taip pat pristatomi naujausi aukštojo 
mokslo teisinio reglamentavimo ir valdymo 
pokyčiai.

Tikimės, kad šiame leidinyje susisteminta 
informacija bus įdomi ir naudinga Lietuvos studijų 
politikos formuotojams ir įgyvendintojams, kitoms 
suinteresuotosioms šalims.

Rengėjai
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1. Pagrindiniai aukštojo 
mokslo teisinio 
reglamentavimo pokyčiai 
ir valdymas

Šiame skyriuje aptariami pagrindiniai 2019–2020 m. 
aukštojo mokslo teisinio reglamentavimo pokyčiai, 
viešosios politikos sprendimai ir jų įgyvendinimas.

2019 m. įgyvendinti nedideli MSĮ straipsnių 
pakeitimai, susiję su geopolitinės situacijos kaita 
(Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Karalystės išstojimu iš ES), Vyriausybės nustatomų 
valstybės finansuojamų studijų vietų, stipendijų 
ir studijų finansavimo organizavimo keitimais, 
institucijų reorganizacija (MOSTA reorganizuota 
į STRATA)3. 2019 m. ŠMSM ir LRV parengtas ir 
registruotas MSĮ keitimo projektas4, kurį LR Seimui 
patvirtinus būtų sudarytos platesnės galimybės 
gerinti aukštojo mokslo finansavimą ir kokybę.

2019 m. ŠMSM patvirtintas Aukštųjų mokyklų 
ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų 
išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos 
aprašas5. Išorinio vertinimo tikslas – remiantis 
išorinio vertinimo išvadomis nustatyti aukštosios 
mokyklos veiklos kokybę, sukurti prielaidas 
aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos 
kokybės kultūrą, informuoti steigėjus, akademinę 
bendruomenę ir visuomenę apie aukštosios 
mokyklos veiklos kokybę. Apraše išskirtos 
vertinamosios sritys ir su jomis susieti rodikliai.

Valdymo srities rodikliai:
• aukštosios mokyklos strateginio veiklos plano 

atitiktis misijai, jo įgyvendinimo užtikrinimas;
• aukštosios mokyklos procesų valdymo 
veiksmingumas;
• informacijos apie aukštosios mokyklos veiklą 
viešumas ir jos valdymo veiksmingumas;
• personalo valdymo veiksmingumas;
• finansinių ir materialiųjų išteklių valdymo 
efektyvumas.

Kokybės užtikrinimo srities rodiklis:
• vidinės kokybės užtikrinimo sistemos 
funkcionalumas ir veiksmingumas. 

Studijų ir mokslo (meno) veiklos srities rodikliai:
• mokslo (meno) veiklos lygis;
• studijų ir mokslo (meno) veiklos suderinamumas 
ir atitiktis strateginiams veiklos tikslams;
• studijų, mokslo (meno) tarptautiškumas. 

Poveikio regionų ir visos šalies raidai srities rodikliai:
• poveikio regionų ir visos šalies raidai 
veiksmingumas; 
• mokymosi visą gyvenimą sąlygų užtikrinimas.

Taip pat atsiranda naujas aukštosios mokyklos 
statusas – egzilio sąlygomis veikianti aukštoji 
mokykla ir jai skirta išorinio vertinimo tvarka.

2020 m. patvirtintas Aukštųjų mokyklų išorinio 
vertinimo planas6 ir Aukštųjų mokyklų išorinio 

3 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 80 ir 82 straipsnių pakeitimo įstatymas (XIII-2057, 2019-04-11) <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/2e64f09061db11e99684a7f33a9827ac?jfwid=16osm9tqcs>; Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 77 straipsnio pakeitimo įstatymas (XIII-2089, 2019-04-
26) <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bbd284816a4e11e99684a7f33a9827ac?jfwid=16osm9tqcs>; Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 14 ir 
21 straipsnių pakeitimo įstatymas (XIII-2367, 2019-07-16) <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/058f8372aa1411e9aab6d8dd69c6da66?jfwid=16osm9tqcs>.
4 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 15, 74, 75, 77, 79, 82, 83 straipsnių pakeitimo, papildymo 83(1) straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 
(XIIIP-3846, 2019-09-17) <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/40d21f40d90f11e9a85be81119c7a8fa?jfwid=oou0ht1j2>.
5 Dėl aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo <https://www.e-tar.
lt/portal/lt/legalAct/de28fb90224f11eabe008ea93139d588>.
6 Dėl Aukštosios mokyklos išorinio vertinimo plano patvirtinimo (V-329, 2020-03-05) <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76b90d005ed711ea931dbf3357b5b1c0>.
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vertinimo metodika. Metodika aukštųjų mokyklų 
vertinamąsias sritis ir rodiklius papildo vertinimo 
kriterijais, kuriuose išskiriamas pačios aukštosios 
mokyklos aktyvus veiklos organizavimas, rezultatų 
savistaba ir įsivertinimas7.

2020 m. pradedamas įgyvendinti išorinis studijų 
vertinimas ir akreditavimas pagal studijų kryptis. 
Šia priemone siekiama atskleisti sisteminį studijų 
krypties vaizdą, nustatyti stipriąsias ir tobulintinas 
studijų krypties sritis. 2020 m. patvirtinus studijų 
vertinimo tvarką reglamentuojančią metodiką, 
sudarytos teisinės prielaidos pereiti nuo išorinio 
aukštojo mokslo studijų programų vertinimo ir 
akreditavimo prie studijų krypčių vertinimo ir 
akreditavimo. Naujoji studijų vertinimo tvarka 
reglamentuojama Studijų išorinio vertinimo ir 
akreditavimo tvarkos apraše8, Studijų krypčių 
išorinio vertinimo metodikoje, Ketinamų vykdyti 
studijų programų vertinimo metodikoje, Studijų 
krypčių išorinio vertinimo plane, taip pat Ekspertų 
atrankos apraše ir Ekspertų darbo organizavimo 
apraše9. Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo 
tvarkos apraše išskirtos vertinamosios sritys, 
tikslai ir su jais susieti rodikliai. Išskirtos septynios 
vertinamosios sritys ir tikslai: 1) studijų tikslai, 
rezultatai ir turinys; 2) mokslo (meno) ir studijų 
veiklos sąsajos; 3) studentų priėmimas ir parama; 
4) studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų 
užimtumas; 5) dėstytojai; 6) studijų materialieji 
ištekliai; 7) studijų kokybės valdymas ir viešinimas. 
Vykdomų studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo 
procedūros 2019 m. įsakyme nustatyta tvarka 
pradėtos įgyvendinti nuo 2020 m. pagal SKVC 
patvirtintą Studijų krypčių išorinio vertinimo planą.

2019 m. buvo tęsiama 2018 m. pradėta struktūrinė 
švietimo sistemos reforma10. Pagrindiniai reformos 
įgyvendinimo veiksmai:

2019 m. buvo tęsiama 2017 m. pradėta valstybinių 
universitetų tinklo pertvarka. Reformos plane 
buvo numatyta, kad 2019 m. gruodžio mėn. 
universitetų tinklas bus pertvarkytas, tačiau plano 
laiku įgyvendinti nepavyko11:

• 2018 m. Seimo priimtas sprendimas reorganizuoti 
Vytauto Didžiojo universitetą (VDU), Aleksandro 
Stulginskio universitetą (ASU) ir Lietuvos 
edukologijos universitetą (LEU) sujungimo į VDU 
būdu 2019 m. sausio 1 d. įgyvendintas laiku ir visa 
apimtimi.
• Sprendimas 2019 m. reorganizuoti Mykolo 
Romerio universitetą (MRU) prijungimo prie 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) 
būdu buvo inicijuotas, tačiau liko neįgyvendintas. 
2020 m. pradžioje LRV pakeitė tinklo planą ir 
atsisakė MRU ir VGTU jungimo12.
• Sprendimas reorganizuoti Šiaulių universitetą 
(ŠU) prijungimo prie Vilniaus universiteto (VU) būdu 
įgyvendintas iš dalies. 2020 m. Seimo nutarimu13  

nuspręsta nuo 2021 m. sausio 1 d. reorganizuoti ŠU 
prijungimo prie VU būdu.

2019–2020 m. buvo tęsiamas dėstytojų ir 
mokslininkų darbo sąlygų gerinimas, siekiant 
sudaryti daugiau galimybių pritraukti aukštos 
kvalifikacijos akademinių darbuotojų. Lietuvoje 
2019 m. vidutinis valstybinių universitetų 
darbuotojų darbo užmokestis buvo padidintas 
apie 16 proc.14 Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vidutiniškai 
10 proc., palyginti su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, 

7 Dėl Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos patvirtinimo (V-32, 2020-03-09) <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba31c9f0645e11eabee4a336e7e6fdab>.
8 Dėl studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo (V-835, 2019-07-17, galiojanti suvestinė redakcija 2019-12-21) (nauja 
redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535) <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/
f7967320a89011e9b474d97de297fe08>.
9 Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, Studijų krypčių išorinio vertinimo plano, Ekspertų atrankos 
aprašo, Ekspertų darbo organizavimo aprašo patvirtinimo (V-149, 2019-12-31, galiojanti suvestinė redakcija 2020-04-15) <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/
a2f5c7402bb611eabe008ea93139d588>.
10 Švietimo struktūrinė reforma <https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/%C5%A0vietimo%20reforma.pdf>.
11 Viena iš dažniausiai minimų EK rekomendacijų dėl Lietuvos aukštojo mokslo srities tobulinimo – aukštojo mokslo sistemos reforma, kuria siekiama reorganizuoti universitetų 
tinklą. Kaip pažymima EK 2019 m. pateiktame Lietuvos struktūrinių reformų įvertinime, aukštojo mokslo sistemos reforma įgyvendinama lėtai. Vyriausybės pradėta reforma 
siekiama įtvirtinti universitetų tinklą, tačiau jos įgyvendinimas atsilieka. Siekiant optimizuoti universitetų tinklą nepakanka priežiūros ir koordinavimo centriniu lygmeniu. Net 
ir pradiniame plane nustačius konkrečius tikslus, pagrindinius kriterijus ir tikėtinus rezultatus plano įgyvendinimas neretai šių principų neatitinka. Atsakingoms institucijoms 
rekomenduojama imtis svarbių veiksmų, kad būtų baigtas konsoliduoti aukštojo mokslo tinklas, apimantis daugiau nei 40 valstybinių ir privačių universitetų ir kolegijų (2019 m. 
Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis. Lietuva. Šalies analizė 2019 m. rugsėjo mėn. <https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-
monitor-report-2019-lithuania_lt.pdf>).
12 Pakoreguotas valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planas
<https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/pakoreguotas-valstybiniu-universitetu-tinklo-optimizavimo-planas>.
13 Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu (Nr. XIII-3143, 2020-06-25) <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/117e7f40b79e11ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=q8i88lp51>.
14 Nr. V-77 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti, paskirstymo pagal valstybinius 
mokslinių tyrimų institutus“; Nr. V-78 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų dėstytojų darbo užmokesčiui padidinti ir studentams skatinti, 
paskirstymo pagal valstybines kolegijas“; Nr. V-79 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo 
užmokesčiui padidinti ir studentams skatinti, paskirstymo pagal valstybinius universitetus“.
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padidintas aukštųjų mokyklų dėstytojų ir 
mokslininkų darbo užmokestis15.

2019 m. rugsėjį turėjo būti peržiūrėtos aukštųjų 
mokyklų visų studijų pakopų studijų programos, 
o jų skaičius sumažintas nuo 1500 iki 900. Vis dėlto 
studijų programų uždarymas pagal LRV švietimo 
struktūrinės reformos tikslą nebuvo vykdomas. 
Paminėtina, kad visų studijų pakopų studijų 
programų skaičius mažėja nuo 2017 m. dėl tuo 
metu pradėtų taikyti studijų programų rentabilumo 
reikalavimų. Pavyzdžiui, LAMA BPO duomenimis, 
universitetų ir kolegijų siūlomų priėmimui I 
pakopos studijų programų nuosekliai mažėja nuo 
2017 m. 2019 m. stojantieji galėjo rinktis iš 614 I 
pakopos studijų programų (2017 m. – iš 768, 2018 
m. – iš 683), o daugiau kaip 50 I pakopos studijų 
programų atsisakyta jau priėmimo metu. Daugiau 
kaip 60 programų išliko nerentabilios ir priėmimo 
pabaigoje. Įvyko priėmimas į 542 I pakopos studijų 
programas: 299 universitetines ir 243 kolegines16.

2019 m. rugsėjį dešimtadaliu daugėjo valstybės 
finansuojamų I pakopos ir vientisųjų studijų 
vietų aukštosiose mokyklose. Taip pat esant 
dideliam informacinių technologijų, inžinerijos 
ir technologijos studijų programų absolventų 
poreikiui LRV ir ŠMSM vietų skaičių šioms studijų 
krypčių grupėms didino, ypač kolegijų sektoriuje. 
Iš viso studijoms kolegijose skirta 4571 valstybės 
finansuojama vieta, universitetams I pakopos 
studijoms skirta 6141 vieta, vientisosioms studijoms 
– 656 vietos17. Vis dėlto besirenkančių studijuoti 
aukštosiose mokyklose (ypač informacinių 
technologijų, inžinerijos ir technologijos studijų 
programose) studentų buvo mažiau nei skirtų 
valstybės finansuojamų vietų. Pavyzdžiui, kolegijų 
sektoriuje 2019 m. per visus tris priėmimo 
etapus informatikos, informacinių technologijų, 
inžinerijos ir technologijos studijų programose 
liko nepanaudota 880 valstybės finansuojamų 
vietų18. 2020 m. ŠMSM teikimu LRV patvirtino 
preliminarius 2020 m. valstybės finansuojamų 
studijų vietų aukštosiose mokyklose skaičius. 
Palyginti su 2019 m. planu, priėmimo į valstybės 
finansuojamas bakalauro ir vientisąsias studijas 

vietų skaičius didėjo 25 proc.

Apibendrinimas
2019 m. parengtas ir registruotas MSĮ keitimo 
projektas, kuriuo siekta įgyvendinti aukštojo 
mokslo finansavimo ir kokybės užtikrinimo sistemų 
reformas, pradėtas dar 2017 m.

2020 m. įgyvendinti aukštųjų mokyklų išorinio 
vertinimo teisinio reglamentavimo pokyčiai, 
kuriais siekiama iš esmės keisti iki šiol galiojusią 
išorinio vertinimo tvarką. Remiantis išorinio 
vertinimo išvadomis siekiama nustatyti aukštosios 
mokyklos veiklos kokybę, sukurti prielaidas 
aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos 
kokybės kultūrą, informuoti steigėjus, akademinę 
bendruomenę ir visuomenę apie aukštosios 
mokyklos veiklos kokybę. 2019 m. peržiūrėtas 
ir pakeistas iki šiol galiojęs aukštųjų mokyklų 
vertinimo procesas. Naujame išorinio vertinimo 
tvarkos apraše atsisakyta realiųjų išteklių vertinimo, 
atsirado naujų vertinamųjų sričių, sričių vertinimas 
balais ir kt. Teisinė bazė papildyta vertinimo 
kriterijais, skatinančiais aktyvų pačios aukštosios 
mokyklos įsitraukimą į veiklos vertinimą. Atsiranda 
naujas aukštosios mokyklos statusas – egzilio 
sąlygomis veikianti aukštoji mokykla – ir jai skirta 
išorinio vertinimo tvarka.

2020 m. įgyvendinti studijų išorinio vertinimo 
pokyčiai, kuriais siekiama atskleisti sisteminį 
studijų krypties vaizdą, identifikuoti stipriąsias 
ir tobulintinas studijų krypties sritis Lietuvos 
aukštosiose mokyklose. Pereita nuo studijų 
programų prie studijų krypčių vertinimo ir 
akreditavimo. 

Tęsiama struktūrinė švietimo reforma, kuria 
siekiama sukurti prielaidas aukštojo mokslo ir 
studijų kokybei užtikrinti, švietimą orientuoti į 
darbo rinkos poreikius, didinant dėstytojo ir tyrėjo 
profesijos patrauklumą ir pertvarkant valstybinių 
universitetų tinklą. Siekiant šių tikslų iš dalies 
optimizuotas universitetų tinklas, didinti dėstytojų 
ir tyrėjų atlyginimai, skirta daugiau valstybės 
finansuojamų studijų vietų.  

15 Daugiau informacijos apie aukštųjų mokyklų dėstytojų ir mokslininkų darbo užmokesčio didinimą nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.: <https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_
spaudai/kolegijoms-universitetams-ir-mokslo-institutams-paskirstytos-lesos-algoms-didinti>; Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 
(XIIIP-4724(2), 2020-05-27) <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1cd63ec0a01d11eaa51db668f0092944?jfwid=-sdmh1pxga>.
16 2019 m. priimtųjų į programas skaičiaus kaita <https://bakalauras.lamabpo.lt/2019-m-priimtuju-i-programas-skaiciaus-kaita/>.
17 Dėl galutinio valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimti studentai, skaičiaus ir jų pasiskirstymo tarp aukštųjų mokyklų ir 
studijų krypčių grupių patvirtinimo (V-1198, 2019-10-23) <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0b257b10f5cc11e9b1edb3c76ab78f41?jfwid=-115mjgkla5>.
18 2019 m. priimtųjų į programas skaičiaus kaita <https://bakalauras.lamabpo.lt/2019-m-priimtuju-i-programas-skaiciaus-kaita/>.
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2. Aukštojo mokslo 
finansavimas

Aukštojo mokslo finansavimas aptariamas 
vertinant tris aspektus: finansavimo apimtį, 
investicijas į žmogiškuosius išteklius ir finansavimo 
šaltinį.

Aukštajam mokslui valstybės skiriamos 
grynosios lėšos nuosekliai augo, tačiau kaip BVP 
dalis – sumažėjo. 2018 m. valstybės ir savivaldybių 
biudžetų lėšų buvo skirta 1,2 karto daugiau nei 

2018 m. vienam studentui skiriamos valdžios 
sektoriaus išlaidos buvo didžiausios per 
pastaruosius penkerius metus. Nuo 2019 m. 
didėjo doktorantūros ir socialinės stipendijos. 
Vis dėlto vis dar patenkame tarp mažiausiai 
lėšų studentams skiriančių šalių. Valstybės ir 
savivaldybių biudžetų išlaidoms aukštojo mokslo 
studijoms augant, o studentų skaičiui mažėjant 
valstybės išlaidos vienam studijuojančiam 
asmeniui per pastarąjį penkmetį universitetuose 
išaugo 8 proc., kolegijose – 31 proc. ir 2018 m. 
atitinkamai siekė 3180 eurų universitetuose ir 1279 

2014 m., tačiau kaip BVP išlaidų dalis ši reikšmė 
sumažėjo nuo 0,62 proc. iki 0,58 proc. To priežastis 
– lėtesnis nei BVP švietimo (o kartu ir aukštojo 
mokslo) finansavimo augimas (1 lentelė). Įvertinus 
šią tendenciją matyti, jog Valstybinėje švietimo 
strategijoje užsibrėžtas tikslas, kad nacionalinės 
išlaidos švietimui ir mokslui kaip BVP dalis kasmet 
augtų ir 2022 m. siektų ne mažiau kaip 6 proc., 
pasiektas nebus.

eurus kolegijose (1 pav.). Eurostato duomenimis, 
Lietuva yra trečia tarp šalių, kuriose vienam 
studentui tenka mažiausiai lėšų. 2016 m.19 Lietuvos 
valstybės išlaidos vienam studijuojančiam 
asmeniui perskaičiavus pagal perkamosios galios 
standartą buvo 4183 eurai (2 pav.). 2019–2020 m. 
investuota į studentų stipendijas: doktorantūros 
studentams stipendijos didėjo 83 proc.20; 
socialinės stipendijos didėjo dvigubai: nuo 126,75 
iki 253,50 euro21; pradėtos skirti (nuo 2020 m. 
rudens) 300 eurų dydžio stipendijos pedagogikos 
studentams22. 

1 lentelė. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui ir aukštajam mokslui 

Šaltinis: LSD

2014 2015 2016 2017 2018

Išlaidos švietimui, mln. EUR Iš viso 1753,1 1755,3 1760,4 1846,8 2019,4

Aukštajam mokslui 226,2 231,8 236,3 239,8 262,8

Išlaidos švietimui, palyginti su 
ataskaitinių metų BVP, proc.

Iš viso 4,8 4,7 4,5 4,4 4,5

Aukštajam mokslui 0,62 0,62 0,61 0,57 0,58

19 Naujausi prieinami duomenys.
20 Iki 2019 m. pirmųjų metų doktorantų stipendija buvo 395,2 euro, antrųjų–ketvirtųjų metų – 456 eurai. Nuo 2019 m. pirmųjų metų doktorantų mėnesio stipendija yra 722 eurai, 
antrųjų–ketvirtųjų metų – 836 eurai (tam skirta 8,2 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų). Daugiau informacijos apie doktorantų stipendijų didinimą: <http://lrv.lt/lt/naujienos/
vyriausybe-beveik-dukart-didina-doktorantu-stipendijas?fbclid=IwAR1Qi14I6U8WjLPrWhNpopvcbuNFnDP9mmjY6RDF7V6KDuDrDumep0OR4VU>.
21 Daugiau informacijos apie socialinių stipendijų didinimą: <https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-liepos-1-d-dideja-socialine-stipendija>.
22 Daugiau informacijos apie pedagogikos studentų stipendijų didinimą: <https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/pedagogikos-studentams300-euru-siekiancios-
stipendijos>.
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1 pav. Valstybės išlaidos vienam studijuojančiam asmeniui (EUR)*

2 pav. Valstybės išlaidos aukštosioms mokykloms, tenkančios vienam aukštųjų mokyklų studentui pagal 
perkamosios galios standartą (PGS) 2016 m.

Duomenų šaltinis: ŠV-01
* Visose studijų pakopose studijuojantys asmenys

Duomenų šaltinis: Eurostat

2019 m. dėstytojų atlyginimams aukštosios 
mokyklos skyrė daugiausiai lėšų per pastaruosius 
penkerius metus: darbuotojų darbo užmokesčiui 
ir socialinio draudimo įmokoms 2019 m. išleista 
beveik 331 mln. eurų. Šis teigiamas pokytis 
veikiausiai susijęs su 2017 m. pradėtu nuosekliu 
aukštųjų mokyklų dėstytojų atlyginimų didinimu. 
2017 m. tam skirta 3,1 mln. eurų, 2018 m. – 23 
mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Per 2019 m. 
dėstytojų ir mokslininkų atlyginimai didėjo dar apie 
16 proc. (skirta 22,9 mln. eurų). 2020 m. apsispręsta 
atlyginimus didinti taip, kad jie nuo 2020 m. rugsėjo 

1 d. būtų vidutiniškai 10 proc. didesni, palyginti 
su nustatytais iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tam 
numatyta skirti 4,6 mln. eurų valstybės biudžeto 
lėšų (2 lentelė).

Vėl pradėjo augti 2016–2017 m. mažėjusios aukštųjų 
mokyklų lėšos ir pajamos. Pastaraisiais metais 
finansavimas augo. 2019 m., palyginti su 2018 m., 
universitetų lėšos ir pajamos išaugo 9 proc., tačiau 
žvelgiant į universitetų pajamas ilguoju laikotarpiu 
matyti, jog per pastarąjį penkmetį jos sumažėjo 
4 proc. Daugiausia krito finansavimas iš valdžios 

 

4,183 €
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sektoriaus23 (kuris sudaro didžiausią pajamų dalį) 
ir iš užsienio institucijų, tarptautinių organizacijų24, 
nes keičiantis finansavimo laikotarpiui 2016–2017 
m. praktiškai sustojo ES struktūrinis finansavimas, 
be to, nereikėjo skirti kofinansavimo ir iš valstybės 
biudžeto. 2016 m., palyginti su 2015 m., iš 

valdžios sektoriaus gautos lėšos sumažėjo 11 
proc., projektinės lėšos – 72 proc. Materialiojo ir 
nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos smuko 85 
proc. Kolegijų lėšos ir pajamos augo. Per penkerius 
metus jos padidėjo 15 proc., o 2019 m., palyginti su 
2018 m., išaugo 4 proc. (2 lentelė).

23 Finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų.
24 Užsienio institucijų, tarptautinių organizacijų lėšos švietimo įstaigai – užsienio institucijų, tarptautinių organizacijų, fondų, programų, užsienio rėmėjų tiesiogiai arba per valstybės 
institucijas teikiama parama ir mokėjimai už švietimo įstaigos suteiktas mokslo tiriamosios veiklos ar kitas paslaugas (LSD).

2 lentelė. Aukštųjų mokyklų pajamų ir išlaidų struktūra, mln. EUR

2015 2016 2017 2018 2019

Išlaidos 
(mln. EUR)

Universitetai Visos išlaidos 502,1 356,5 358,1 396,9 437,7

Darbuotojų darbo užmokestis ir 
socialinio draudimo įmokos

231,9 222 226,9 259 281,8

Mokinių (studentų) stipendijos ir 
kita parama

30,8 30,4 30,7 29,3 30,5

Prekių ir paslaugų naudojimas 103,1 80,6 73,3 82,6 95,2

Materialiojo ir nematerialiojo turto 
įsigijimo išlaidos

133,8 20,1 21,8 18,6 21,2

Kolegijos Visos išlaidos 67,9 66,7 67,3 75,4 77,4

Darbuotojų darbo užmokestis ir 
socialinio draudimo įmokos

40,8 40,9 42,7 45,9 48,8

Mokinių (studentų) stipendijos ir 
kita parama

4 3,7 3,9 4 4,1

Prekių ir paslaugų naudojimas 17,5 16,8 15,8 19 18,2

Materialiojo ir nematerialiojo turto 
įsigijimo išlaidos

3,4 3,6 3,5 5,3 4,9

Lėšos ir 
pajamos 
(mln. EUR)

Universitetai Iš viso pagal finansavimo šaltinius 485,4 363,2 372,2 422,6 459,4

Valdžios sektorius 252 223,1 219,4 245,9 261,5

Šalies juridiniai ir fiziniai asmenys 115 107,5 108,3 113,2 117,1

Namų ūkių mokėjimai mokyklai 81 80,2 77,8 75,7 78,1

Užsienio institucijos, tarptautinės 
organizacijos

118,4 32,6 44,5 63,5 80,8

Kolegijos Iš viso pagal finansavimo šaltinius 71,4 67,1 68,3 78,7 82

Valdžios sektorius 40,7 39 40,5 43,4 46

Šalies juridiniai ir fiziniai asmenys 26,2 24,8 23,4 25,7 29

Namų ūkių mokėjimai mokyklai 20,5 21 19 21,2 24

Užsienio institucijos, tarptautinės 
organizacijos

4,5 3,3 4,4 9,6 7

Duomenų šaltinis: LSD
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Apibendrinimas  

Kaip dalis nuo BVP, viešosios išlaidos aukštajam 
mokslui mažėja, o pagal vienam studentui 
tenkančias lėšas esame viena iš labiausiai 
atsiliekančių šalių. Kita vertus, 2019 m. valdžios 
sektoriaus išlaidos aukštajam mokslui (tiek 
suminės, tiek tenkančios vienam studijuojančiam 

asmeniui) buvo didžiausios, o aukštosios 
mokyklos darbuotojų atlyginimams išleido 
daugiausiai per pastarąjį penkmetį. Ir toliau 
investuota į žmogiškuosius išteklius: didinti 
dėstytojų atlyginimai, doktorantų stipendijos, taip 
pat nutarta didinti socialines stipendijas ir pradėti 
skirti stipendijas pedagogikos studentams.
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Šiame skyriuje aptariamos akademinio personalo 
sociodemografinės charakteristikos (dėstytojų 
pasiskirstymas pagal amžių, lytį, turimą mokslo 
laipsnį, užimamą etato dalį) ir išvestiniai rodikliai 
(dėstytojų darbo užmokestis, jiems tenkanti 
studentų dalis, akademiniam personalui tenkanti 
administracijos darbuotojų dalis, dėstytojų 
tarptautinis mobilumas).

Daugiau nei trečdalis universitetų ir beveik pusė 
kolegijų dėstytojų dirba ne visu etatu, tačiau 
dėstytojų etato dalis didėja. 2015–2019 m. ne visu 
etatu dirbo 36–39 proc. universitetų dėstytojų ir 
47–53 proc. kolegijų dėstytojų (4 pav.). 2015–2019 
m. dirbančių ne visu etatu universitetų ir kolegijų 
dėstytojų dalis mažėjo atitinkamai 1 proc. ir 5 proc. 
Tuo pat metu visose MSI institucijose universitetų 
ir kolegijų dėstytojų užimamų etatų vidurkis didėjo 
atitinkamai 3 proc. ir 7 proc., iki 0,95 etato (5 pav.).

Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį (pripažintų 
menininkų), dalis aukštosiose mokyklose auga. 
Universitetuose ši dalis per pastaruosius penkerius 
metus išaugo 13 proc., 2019 m. mokslo laipsnį 
turėjo 63 proc. visų dėstytojų (3 pav.). Kolegijose ši 
dalis per pastaruosius penkerius metus išaugo 38 
proc., 2019 m. mokslo laipsnį turėjo 22 proc. visų 
kolegijų dėstytojų.

Nuo 2016 m. dėstytojų darbo užmokestis sparčiai 
augo. 2015–2019 m. valstybinių universitetų ir 
kolegijų dėstytojų iš visų MSI gaunamo darbo 
užmokesčio vidurkis didėjo 57 proc. Laikotarpio 
pabaigoje vidutinis universitetų dėstytojų darbo 
užmokestis iki mokesčių siekė 2244 eurus, o 
kolegijų – 1687 eurus (6 pav.).

3. Dėstytojai

3 pav. Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį (pripažintų menininkų), dalis

4 pav. Dėstytojų, dirbančių ne visu etatu, dalis*

                                                              Duomenų šaltinis: ŠVIS

Duomenų šaltinis: ŠV-01
* Ne visu etatu dirbantys aukštosios mokyklos darbuotojai yra tie, kurie praėjusiais mokslo metais dirbo mažiau kaip 90 proc. teisės 

aktuose ar darbo sutartyje nustatytos darbo laiko normos (krūvio).
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5 pav. Valstybinių MSI dėstytojų užimamų etatų vidurkis*

6 pav. Valstybinių MSI dėstytojų darbo užmokesčio vidurkis iki mokesčių*

Duomenų šaltinis: ŠVIS
* Skaičiuojami visose MSI užimami etatai atitinkamų metų spalio mėn.; į skaičiavimus įtraukiami tik visą mėnesį dirbę asmenys.

Duomenų šaltinis: ŠVIS
* Skaičiuojama visose MSI gaunamo darbo užmokesčio suma atitinkamų metų spalio mėn.; į skaičiavimus įtraukiami tik visą mėnesį 

dirbę asmenys.
Dėl 2019 m. įsigaliojusių darbuotojo ir darbdavio mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifų pasikeitimo pajamos iki 2019 

m. (bruto darbo užmokestis) indeksuotos, t. y. padaugintos iš 1,289 koeficiento.

Vienam dėstytojui aukštojoje mokykloje, 
panašiai kaip ir kitose šalyse, vidutiniškai 
tenka 15 studentų. Reikšmingas skirtumas 
tarp universitetų ir kolegijų rodo pastarųjų 
siekį optimizuoti veiklą. Kolegijų dėstytojai, 
palyginti su universitetų dėstytojais, turi daugiau 
studentų vienam dėstytojo etatui. 2019 m. vienam 
dėstytojo etatui kolegijose teko 21 studentas, 
universitetuose – 14 (7 pav.). Darbas su mažesniu 

skaičiumi studentų dažnai vertinamas teigiamai, 
nes leidžia daugiau dėmesio skirti atskirų studentų 
poreikiams. Vis dėlto pastebėta, jog nėra tiesioginio 
ryšio tarp studentų grupės dydžio ir jų pasiekimų, o 
mažesnis studentų ir dėstytojų santykis nebūtinai 
rodo didesnę jų tarpusavio sąveiką25. Vertinant 
studentų, tenkančių dėstytojui, skaičių kaip 
kokybės matą, būtina atsižvelgti ir į kitus rodiklius, 
tokius kaip kontaktinių valandų skaičius, personalo 

25 OECD, 2016. In: OECD, 2019. Education at a Glance 2019. OECD Indicators. OECD Publishing: Paris, p. 377. Prieiga internetu: <https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en>.
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kvalifikacija ir kompetencija, studentų atsiliepimai 
bei vertinimai ir kita. Lietuvoje, esant tiems patiems 
dėstytojams tenkančių studentų skaičiaus 
reikalavimams, kolegijų dėstytojams tenkantis 
didesnis studentų skaičius sietinas su veiklos 
optimizavimo klausimu. Kolegijos, ypač privačios, 
yra daugiausia socialinių mokslų pakraipos. Tad 
reikšmingai sumažėjus studentų skaičiui (ypač 

socialinių mokslų srityje) jos optimizuoja sąnaudas 
ir siekia dirbti su maksimaliu leidžiamu studentų 
skaičiumi. Vis dėlto pagal bendrą aukštųjų 
mokyklų studentų ir dėstytojų santykį lyginant su 
kitomis šalimis matyti, jog situacija nėra išskirtinė. 
Vidutiniškai ES šalyse vienam aukštosios mokyklos 
dėstytojui tenka 15 studentų (8 pav.), o EBPO šalių 
vidurkis26 siekia 16.

7 pav. I ir II pakopų studentų, tenkančių vienam dėstytojo etatui, skaičius

8 pav. Studentų ir dėstytojų santykis ES šalyse 2017 m. (ISCED 5–8)*

Duomenų šaltinis: ŠVIS, ŠV-01

Duomenų šaltinis: Eurostat (rodiklis: educ_uoe_perp04)
* Nėra duomenų: Danija.  

Lietuvoje akademinio personalo yra vidutiniškai 
trigubai daugiau nei administracijos darbuotojų. 
Esame tarp ES šalių, kuriose administracinis 
aparatas – vienas didžiausių. 2019 m. vidutinio 
sąlyginio dėstytojų kartu su mokslo darbuotojais 
skaičiaus ir vidutinio sąlyginio administracijos 

darbuotojų kartu su mokyklų vadovais skaičiaus 
santykis kolegijose buvo 2,8, o universitetuose 
– 3,2 (9 pav.). Lyginant Lietuvos situaciją su 
kitomis šalimis matyti, jog pagal neakademinio 
personalo skaičių, tenkantį šimtui dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų, esame tarp ES šalių, kuriose 

26 OECD, 2019. Education at a Glance 2019. OECD Indicators, p. 376. OECD Publishing: Paris. Prieiga internetu: <https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en>.
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administracinis aparatas – vienas didžiausių (10 
pav.). Skirtingose šalyse to priežastys varijuoja ir 
priklauso tiek nuo to, kokių kategorijų darbuotojai 
įtraukiami į neakademinio personalo statistiką, 
tiek nuo administracijos darbuotojams priskiriamų 
funkcijų. Teigiama27, jog aukštajame moksle vykusi 
plėtra ir pokyčiai, susiję su vis didesniu mokslinių 
tyrimų tarptautiškumu, technologijų perdavimu 
ir komercializavimu, naujomis technologijomis 
grindžiamų programų (pavyzdžiui, nuotolinio 
mokymo) kūrimu, diktuoja poreikį kurti daugiau 
aukšto lygio neakademinio personalo pozicijų, 

reikalaujančių įvairialypių kompetencijų, o vis 
didėjantis stebėsenos ir atskaitomybės poreikis 
skatina šias funkcijas atliekančio personalo 
skaičiaus augimą. Lietuvoje ši situacija kiek 
kitokia. Mažėja tiek studentų, tiek dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų, tiek administracinio personalo 
skaičiai, tad mūsų šalyje akademinio personalo 
ir administracijos santykio rodiklis labiau sietinas 
su mokslo ir studijų institucijų tinklo efektyvumo 
klausimu. Tad 2015–2019 m. pastebima nedidelė 
šio rodiklio reikšmės augimo tendencija vertintina 
kaip teigiama.

9 pav. Akademinio personalo (vidutinio sąlyginio dėstytojų ir mokslo darbuotų skaičiaus) užimamų etatų ir 
administracijos kartu su vadovais užimamų etatų santykis

10 pav. Neakademinis personalas, tenkantis 100 akademinių darbuotojų, pagal aukštosios mokyklos tipą 
2015 m.*

Duomenų šaltinis: ŠV-01

Duomenų šaltinis: OECD, 2019  
Pirminis šaltinis: European Tertiary Education Register (2019), ETER Database, www.eter-project.com.

* Pateikiama statistika šalių, 2017–2018 m. dalyvavusių Aukštojo mokslo sistemos efektyvumo palyginimo tyrime (angl. The Benchmarking Higher 
Education System Performance exercise).

Norvegija: duomenys apima tik tuos darbuotojus, kurie dirba ne mažiau kaip 40 proc. viso darbo laiko krūvio.
Flandrijos bendruomenė: duomenys gali neapimti akademinio personalo, dirbančio akademinėse ligoninėse; į profesinių aukštųjų mokyklų duomenis 

neįtraukti darbuotojai, kuriems darbo užmokesčio šios institucijos nemoka.
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11 pav. Dėstytojų profilis pagal amžių

Duomenų šaltinis: ŠV-01

Lietuvoje moterų dalis tarp akademinio 
personalo – viena didžiausių EBPO šalyse. Auga 
moterų dalis tarp profesorių, tačiau, kaip ir kitose 
EBPO šalyse, mažesnis moterų atstovavimas 
aukštesnio lygio pozicijose išlieka. Daugiau 
nei pusė universitetų ir daugiau nei du trečdaliai 
kolegijų dėstytojų – moterys, tačiau tarp profesorių 
moterų yra mažiau (12 pav.). Per pastaruosius 
penkerius metus moterų dėstytojų dalis beveik 
nekito. 2015 m. universitetuose iš viso buvo 1532 
profesoriai, kolegijose – 34, 2019 m. universitetuose 
iš viso buvo 1457 profesoriai, kolegijose – 28. Tai 
lemia aukštųjų mokyklų paskirties ir joms taikomų 

reikalavimų skirtumai. Atkreiptinas dėmesys, kad 
nuo 2015 m. iki 2019 m. moterų dalis tarp profesorių 
didėjo tiek universitetuose, tiek kolegijose 
(atitinkamai septintadaliu ir ketvirtadaliu). Palyginti 
su EBPO šalimis, Lietuvoje moterų dalis tarp 
akademinio personalo yra viena didžiausių. 2016 
m. ji siekė 56 proc. ir pagal šį rodiklį mus lenkė tik 
Lenkija ir Čekija, kuriose atitinkamai moterų dalis 
tarp akademinio personalo buvo 71 proc. ir 68 
proc. Vis dėlto moterų atstovavimas aukštesnio 
lygio pozicijose Lietuvoje, kaip ir kitose EBPO 
šalyse, išlieka mažesnis30.

Esame tarp šalių, kuriose vyresnio nei 44 metų 
akademinio personalo dalis yra viena mažiausių, 
tačiau atkreiptinas dėmesys, kad jaunų (iki 39 m.) 
dėstytojų dalis mažėja. 2015–2019 m. laikotarpiu 
aukštosiose mokyklose dėstytojų iki 39 m. amžiaus 
dalis nors ir nedaug, bet nuosekliai mažėjo (11 pav.). 
Universitetuose ši dalis sumažėjo 6 procentiniais 
punktais, kolegijose – 5 procentiniais punktais. 
Atitinkamai didėjanti 40–54 m. amžiaus dėstytojų 
dalis nurodo iššūkius, susijusius su dėstytojų 

atsinaujinimu. Vis dėlto, palyginti su kitomis EBPO 
šalimis, esame tarp šalių, kuriose vyresnio nei 44 
metų akademinio personalo (dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų) dalis yra viena mažiausių, o pagal 
visų amžiaus grupių pasiskirstymą esame arti 
vidurkio29. Vidutiniškai EBPO šalyse 60 m. ir vyresni 
darbuotojai sudaro 15 proc. akademinio personalo, 
45–59 m. atitinkamai sudaro 40 proc., 35–44 m. – 
27 proc., jaunesni nei 35 metų amžiaus – 18 proc.

29 OECD, 2019. Benchmarking Higher Education System Performance. 4. Human resources. 4.2.3. Age structure of academic staff. Prieiga internetu: <http://www.oecd.org/
education/benchmarking-higher-education-system-performance-be5514d7-en.htm>.
30 OECD, 2019. Benchmarking Higher Education System Performance. 4. Human resources. 4.2.4. Gender balance among academic staff. Prieiga internetu: <http://www.oecd.org/
education/benchmarking-higher-education-system-performance-be5514d7-en.htm>.
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12 pav. Dėstytojų profilis pagal lytį: dėstytojų moterų dalis nuo visų dėstytojų ir profesorių moterų dalis nuo 
visų profesorių

13 pav. Dėstytojų, išvykusių ir atvykusių dėstyti pagal mainų programas, dalys

Duomenų šaltinis: ŠVIS

Duomenų šaltinis: ŠMPF, ŠVIS

Aukštųjų mokyklų dėstytojų, išvykusių arba 
atvykusių dėstyti pagal mainų programas, 
dalis 2015–2018 m. nuosekliai augo (13 pav.). 
Šiuo laikotarpiu didesnė dalis tarp dėstytojų 
buvo išvykusių dėstyti nei atvykusių. Išvykusių 
universitetų dėstytojų dalis augo nuo 18,2 proc. 

Apibendrinimas

Akademinio personalo apžvalga atskleidė, jog 
dėstytojų charakteristikos panašios, o kai kuriais 
atvejais net geresnės nei kitose analizuojamose 

2015 m. iki 24,2 proc. 2018 m. Išvykusių kolegijų 
dėstytojų dalis augo nuo 15,4 proc. 2015 m. iki 23,7 
proc. 2018 m. Atvykusių universitetų dėstytojų 
dalis augo nuo 12,6 proc. 2015 m. iki 16,2 proc. 2018 
m. Atvykusių kolegijų dėstytojų dalis augo nuo 11,5 
proc. 2015 m. iki 17,5 proc. 2018 m.

šalyse: esame pirmaujančiose pozicijose pagal 
moterų atstovavimą; vyresnio akademinio 
personalo dalis yra viena mažiausių; auga mokslo 
laipsnį turinčių dėstytojų dalis. Nuo 2016 m. 
dėstytojų atlyginimai sparčiai augo. Analizuojamu 
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laikotarpiu taip pat augo dėstytojų tarptautinis 
mobilumas. Vis dėlto aukštosios mokyklos vis dar 
susiduria su iššūkiais, didžiąja dalimi susijusiais su 
poreikiu optimizuoti veiklos kaštus: didelė dalis 

dėstytojų dirba ne visu etatu, kolegijos siekia dirbti 
su maksimaliu skaičiumi studentų, ES esame 
antri pagal šimtui akademinių darbuotojų tenkantį 
neakademinio personalo skaičių.
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4. Studentai

Studijų prieinamumas

Šiame skyriuje pristatomas studijų prieinamumas, 
studentų skaičius ir pagrindinės jų charakteristikos 
bei studentų tarptautinis mobilumas. Pirmoje 
dalyje studijų prieinamumas vertinamas pagal 
moksleivių galimybes įstoti į aukštąsias mokyklas 
nepriklausomai nuo pajamų, lyties ar negalios. 
Lygios galimybės apibrėžiamos kaip vienodas 
naudojimosi švietimo ir mokymo paslaugomis 

Aukštasis išsilavinimas moksleiviams yra 
aktualus. 2020 m. STRATA tyrimo duomenimis, 54 
proc. dešimtokų pritaria teiginiui, kad jiems svarbu 
įgyti aukštąjį išsilavinimą. Dešimtokai universitetinio 
išsilavinimo patrauklumą vertina vidutiniškai 3,98 
balo iš 5, koleginio – 3,70, o profesinio – 3,28 balo. 
Geriausiai universitetinis išsilavinimas vertinamas 
rekomendavimo aspektu (kitiems rekomenduotų 
rinktis universitetines studijas)32.

2015–2018 m. į aukštąsias mokyklas įstojusių 
moksleivių dalis mažėjo, o 2019 m. stabilizavosi. 
2019 m. į aukštąsias mokyklas įstojusių abiturientų 
dalis siekė 58 proc. (14 pav.). Vis dėlto svarbu 
atkreipti dėmesį, kad reikšminga dalis moksleivių 
abitūros nepasiekė (įstojusiųjų į aukštąsias 
mokyklas dalis tarp visų prieš 2 metus Lietuvoje 
10 klasėje buvusių moksleivių siekė 37 proc.). 
Brandos atestato dažniau neįgyja žemesnių 
pajamų, pagrindinę negalią turintys vyriškosios 
lyties moksleiviai33. Todėl, siekiant tiksliau 

mastas vertinant galimybių, prieinamumo, sąlygų 
ir rezultatų aspektus31. Antroje dalyje pristatoma 
studentų skaičiaus ir jų pagrindinių charakteristikų 
kaita: pasirengimas studijoms, dirbančių, studijas 
nutraukusių ir studijas II pakopoje tęsiančių 
studentų dalis. Trečioje dalyje pasitelkiant 
studentų mobilumo rodiklius aptariamas studentų 
tarptautinis mobilumas.

atskleisti studijų prieinamumą individualioms 
sociodemografinėms grupėms, toliau taikomas po 
2 metų nuo buvimo 10 klasėje (metais, kai turėjo 
baigti vidurinę mokyklą) į AM įstojusiųjų dalies nuo 
10 klasėje buvusių moksleivių rodiklis34.

Remiantis naujausiais 2018 m. duomenimis, 
pagal aukštąjį išsilavinimą įgijusių jaunų 
gyventojų dalį Lietuva lenkia visas ES šalis, 
išskyrus Airiją: aukštąjį išsilavinimą yra įgiję 56 
proc. 25–34 m. nuolatinių Lietuvos gyventojų35. Tai 
leidžia teigti, kad ES kontekste Lietuvoje aukštojo 
mokslo prieinamumas santykinai didelis. Vis dėlto 
svarbu atkreipti dėmesį, kad aukštąjį išsilavinimą 
įgijusių gyventojų dalis yra kvestionuotinas 
aukštojo mokslo prieinamumo rodiklis, nes 
priklauso nuo šalutinių veiksnių. Pavyzdžiui, 
aukštąjį išsilavinimą įgijusių gyventojų dalį gali 
didinti žemesnio išsilavinimo asmenų emigracija 
ar užsienyje išsilavinimą įgijusių Lietuvos piliečių 
grįžimas.

31 European Commission, 2000. Efficiency and equity in European education and training systems, p. 2.
32 STRATA, 2020. Universitetas, kolegija ar profesinio mokymo įstaiga? Požiūris, patrauklumas, pasirinkimas. Dešimtokų, dvyliktokų ir tėvų apklausa. Prieiga internetu: <https://
strata.gov.lt/images/tyrimai/2020-metai/svietimo-politika/20200427-studiju-pasirinkimas-ataskaita.pdf>.
33 ŠVIS duomenys, STRATA skaičiavimai.
34 Mokyklos baigimo metai stebėti pasirinkti tam, kad būtų galima į apžvalgą įtraukti naujausių abiturientų laidų duomenis. Remiantis 2015 m. 10 klasėje buvusių moksleivių 
duomenimis, per ketverius metus po pertraukos papildomai į AM įstoja dar 7 proc. moksleivių.
35 Population with Tertiary Education. OECD Data. Prieiga internetu: <https://data.oecd.org/eduatt/population-with-tertiary-education.htm>.
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14 pav. Be pertraukos į aukštąsias mokyklas įstojusių moksleivių dalis

15 pav. Be pertraukos į I pakopos studijas Lietuvoje įstojusių moksleivių dalis* pagal šeimos pajamas 

Duomenų šaltinis: ŠVIS

Duomenų šaltinis: ŠVIS
              * Dalis skaičiuojama nuo 2013–2017 m. atitinkamai kategorijai priklausiusių dešimtokų skaičiaus.  

2015–2019 m. laikotarpiu ketvirtadalio 
aukščiausių pajamų šeimų moksleivių 
galimybės įgyti aukštąjį išsilavinimą buvo 
dvigubai didesnės nei žemiausių pajamų šeimų, 
galimybių atotrūkis išliko stabilus (15 pav.). 
Tarp ketvirtadalio aukščiausių pajamų šeimų 
moksleivių į aukštąsias mokyklas įstojo 62–64 

Nelygias galimybes įgyti aukštąjį išsilavinimą iš 
dalies galima sieti su nelygiomis galimybėmis 
gauti kokybišką bendrąjį ugdymą, pasirengti 
egzaminams. Moksleiviai, kilę iš ketvirtadalio 
žemiausių pajamų šeimų, valstybinius lietuvių, 
matematikos ir užsienio kalbos egzaminus išlaikė 
perpus rečiau nei moksleiviai iš aukščiausių pajamų 
šeimų (16 pav.). Kadangi Lietuvoje galimybės gauti 

proc., o tarp žemiausių pajamų šeimų – 27–29 proc. 
Ypač skyrėsi galimybės studijuoti universitete. 
2019 m. ketvirtadalio aukščiausių pajamų šeimų 
moksleiviai į universitetus Lietuvoje įstojo beveik 
4 kartus dažniau nei žemiausių pajamų šeimų, o į 
kolegijas – 1,4 karto rečiau.

valstybinį finansavimą priklauso nuo akademinių 
pasiekimų, prastesni egzaminų rezultatai lemia 
prastesnes galimybes varžytis siekiant valstybės 
finansavimo pasirinktoms studijoms.

Pažymėtina, kad 2016–2019 m. lietuvių, užsienio 
kalbos ir matematikos VBE išlaikiusių moksleivių 
dalis didėjo ir tarp ketvirtadalio aukščiausių, ir 
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tarp žemiausių pajamų šeimų moksleivių. Šį 
teigiamą pokytį galima sieti su tuo, kad nuo 
2016 m. į valstybės finansavimą studijoms galėjo 

Vyrai į aukštąsias mokyklas įstoja rečiau nei 
moterys, atotrūkis tarp įstojusių į kolegijas 
moksleivių dalies pagal lytį didėja (17 pav.). 
2019 m. įstojusiųjų į kolegijas dalis tarp vyrų buvo 

Moterys tris kartus rečiau įstoja į STEM studijas, 
analizuojamu laikotarpiu atotrūkis tarp 
įstojusiųjų šiek tiek didėjo (18 pav.). 2019 m. 
įstojusiųjų į STEM studijas dalis tarp vyrų siekė 16 

pretenduoti tik šiuos valstybinius egzaminus 
išlaikę abiturientai.

1,7 karto mažesnė nei tarp moterų (2015 m. – 1,2 
karto), o įstojusiųjų į universitetus dalis – mažesnė 
1,4 karto (2015 m. tiek pat).

proc., tarp moterų – 5 proc. 2015 m. į STEM studijas 
įstojusių vyrų ir moterų dalis siekė atitinkamai 19 
proc. ir 6 proc.

16 pav. Moksleivių, išlaikiusių lietuvių, užsienio kalbos ir matematikos VBE, dalis*

17 pav. Be pertraukos į I pakopos studijas Lietuvoje įstojusių moksleivių dalis* pagal lytį

Duomenų šaltinis: ŠVIS
      * Dalis skaičiuojama nuo 2013–2017 m. atitinkamai kategorijai priklausiusių dešimtokų skaičiaus.  

                                                                                                                          Duomenų šaltinis: ŠVIS
* Dalis skaičiuojama nuo 2013–2017 m. atitinkamai kategorijai priklausiusių dešimtokų skaičiaus.
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18 pav. Be pertraukos į I pakopos STEM studijas Lietuvoje įstojusių moksleivių dalis* pagal lytį

19 pav. Įstojusiųjų be pertraukos dalis pagal specialiųjų poreikių kategoriją*

Duomenų šaltinis: ŠVIS
* Dalis skaičiuojama nuo 2013–2017 m. atitinkamai kategorijai priklausiusių dešimtokų skaičiaus.

                                                                                                             Duomenų šaltinis: ŠVIS
* Dalis skaičiuojama nuo 2013–2017 m. atitinkamai kategorijai priklausiusių dešimtokų skaičiaus.

Pagrindinę negalią36 turintys asmenys į 
aukštąsias mokyklas įstoja rečiau nei neturintys 
specialiųjų poreikių: 2019 m. atotrūkis siekė 
4 kartus (19 pav.). Pagrindinę negalią turintys 
asmenys ypač retai studijuoja universitete. 2019 m. 

į kolegijas įstojusių moksleivių dalis tarp turinčių 
pagrindinę negalią buvo 3,5 karto mažesnė nei 
tarp specialiųjų poreikių neturinčių asmenų, o tuo 
metu įstojusių į universitetus dalis buvo mažesnė 
4,8 karto.

36 Turintiesiems pagrindinę negalią priskiriami asmenys, turintys fizinių sutrikimų, apribojančių arba pakenkiančių esminėms gyvybinėms funkcijoms: klausai, regai, kalbėjimui, 
judėjimui.
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Studentų skaičius ir pagrindinės charakteristikos

Stojančiųjų ir priimtųjų į aukštąsias mokyklas 
skaičius toliau mažėjo. Tai susiję tiek su 
abiturientų skaičiaus mažėjimu, tiek su iki 2019 m. 
keltais minimaliais stojimo į aukštąsias mokyklas 
reikalavimais. 2019 m., palyginti su 2018 m., 
abiturientų sumažėjo 7 proc., priimtųjų į aukštąsias 
mokyklas37 buvo 5 proc. mažiau. Kita vertus, 2019 
m. stabilizavosi įstojusiųjų dalis, vertinant vidurines 
mokyklas baigusius asmenis – į aukštąsias 
mokyklas įstojusių abiturientų dalis siekė 58 proc. 

(14 pav.). Dauguma stojančiųjų kaip aukščiausią 
prioritetą renkasi universitetines studijų programas. 
2019 m. pirmajame etape kaip aukščiausią 
prioritetą universitetų studijų programas rinkosi 
64 proc. visų stojančiųjų38. Didesnis universitetinių 
studijų populiarumas leido universitetams 2018–
2019 m. nepaisant mažėjančio reikalavimus 
atitinkančių stojančiųjų skaičiaus išlaikyti stabilų 
įstojusiųjų skaičių (20 pav.).

20 pav. Įstojusiųjų į I pakopos ir vientisąsias studijas skaičiaus pokytis

Duomenų šaltinis: ŠVIS

37 Priimtųjų į I pakopos ir vientisąsias studijas skaičius. Duomenų šaltinis: ŠVIS; ataskaitinis laikotarpis – einamųjų mokslo metų spalio 1 d.
38 LAMA BPO interneto svetainė: <https://bakalauras.lamabpo.lt/>.

Aukštųjų mokyklų studentų, studijuojančių 
studijų programose, akredituotose maksimaliam 
laikotarpiui, dalis mažėjo. Universitetų studentų, 
studijuojančių studijų programose, akredituotose 
maksimaliam laikotarpiui, dalis (21 pav.) nuo visų 
vertintų krypčių 2018 m. ir 2019 m. buvo 33 proc. Ši 
dalis per pastaruosius penkerius metus sumažėjo 

7 procentiniais punktais. Kolegijų studentų, 
studijuojančių studijų programose, akredituotose 
maksimaliam laikotarpiui, dalis nuo visų vertintų 
krypčių 2018 m. ir 2019 m. buvo 34 proc. Ši dalis 
per pastaruosius penkerius metus sumažėjo 1 
procentiniu punktu.
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21 pav. Studentų dalis studijų programose ar kryptyse, akredituotose maksimaliam laikotarpiui

22 pav. Įstojusiųjų į I pakopos ir vientisąsias studijas lietuvių kalbos VBE rezultatų vidurkis

Duomenų šaltinis: ŠMPF, ŠVIS

Duomenų šaltinis: ŠVIS

2015–2019 m. priimtųjų pasirengimas iki 
studijų augo (22 pav.). Palyginti su 2015 m., 
2019 m. įstojusiųjų į kolegijas lietuvių kalbos 
VBE rezultatų vidurkis buvo didesnis 10 proc., 
o įstojusiųjų į universitetus – 2 proc. Įstojusiųjų 
pasirengimo pokyčius galima sieti su reikalavimų 
siekiantiesiems studijuoti AM ir gauti valstybės 

Universitetuose mažėja studijas nutraukiančiųjų 
dalis (23 pav.). Nuo 2015 m. iki 2018 m. universitetuose 
I pakopos ir vientisąsias studijas nutraukiančiųjų 
dalis sumažėjo nuo 24 proc. iki 19 proc., II pakopos 
– nuo 21 proc. iki 16 proc. 2018 m. kolegijose 
studijas nutraukusiųjų buvo 29 proc., ji reikšmingai 
nekito per pastaruosius ketverius metus. Didelis 

finansavimą studijoms kaita. 2016 m. daugelio 
kolegijų taikyta minimali 1,2 balo kartelė iki 2018 m. 
augo iki 2 balų, o universitetų – nuo 2 iki 3,6 balo. 
2019 m. kartelė išliko praktiškai nepakitusi39, neliko 
reikalavimo stojant į daugelio krypčių studijas 
matematikos VBE būti išlaikius bent 25 balais.

studijų nutraukimo dažnis Europoje yra laikomas 
problema, nes sėkmingos studijos svarbios 
darbui, socialiniam teisingumui ir ekonominiam 
augimui. Studijų nutraukimas turi neigiamų 
pasekmių studentams ir jų šeimoms, studijas 
finansuojančiai valstybei (nebaigtoms studijoms 
skirtas laikas ir lėšos panaudojamos neoptimaliai), 

39 Tačiau dėl konkursinio balo apskaičiavimo metodikos pasikeitimo 2 balai 2018 m. prilygsta 4,3 balo 2019 m., o 3,6 – 5,4 balo. Atitinkamai 2019 m. kolegijos ir universitetai taikė 
4,3 ir 5,4 balo karteles.
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studijuoti priimančioms aukštosioms mokykloms 
(studijų nebaigimas, stabdymas ir kursų kartojimas 
sunkina studijų proceso organizavimą, biudžeto 
planavimą). Todėl studijų nutraukimo sumažinimas 
ir baigimo didinimas laikomi pirminėmis šalių 

Studijų metu dirba trečdalis universitetų ir 
pusė kolegijų I studijų pakopos studentų, 
analizuojamu laikotarpiu ši dalis nuosekliai 
didėjo (24 pav.). 2019 m. dirbančių I studijų 
pakopos studentų dalis tarp universitetų ir kolegijų 
studentų sudarė atitinkamai 32 proc. ir 50 proc. 
Remiantis tarptautinės apklausos rezultatais, 
visus akademinius metus dirbančių I ir II pakopų 
studentų dalis Lietuvoje sudaro daugiau nei 
trečdalį, darbui vidutiniškai skiriama daugiau nei 
30 val. per savaitę. Pagal šiuos rodiklius Lietuva 
tarp kitų ES valstybių užima aukštesnę nei vidutinę 
poziciją. ES valstybėse visu studijų laikotarpiu 
dirba vidutiniškai 35 proc.41 studentų: nuo 15 

strategijomis siekiant aukštesnio aukštojo 
išsilavinimo įgijimo lygio40. Atsižvelgiant į paminėtus 
aspektus, analizuojamuoju laikotarpiu Lietuvos 
universitetuose mažėjusi studijas nutraukusiųjų 
dalis vertinama kaip teigiamas pokytis.

proc. Italijoje iki daugiau nei 50 proc. Vokietijoje 
ir Estijoje. Darbui vidutiniškai skiriama nuo 20 val. 
per savaitę Danijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, 
iki daugiau nei 35 val. per savaitę Rumunijoje ir 
Lenkijoje42. Darbo (ypač atitinkančio studijų sritį) 
patirtis gali padidinti studentų konkurencingumą 
ir palengvinti perėjimą į darbo rinką. Vis dėlto 
taip pat pastebima, kad dėl didelio darbo krūvio 
gali mažėti studijoms skiriamas laikas, integracija 
į socialinę ir akademinę aukštosios mokyklos 
bendruomenę. Tai savo ruožtu gali prisidėti prie 
akademinių pasiekimų prastėjimo, didinti studijų 
nebaigimo tikimybę43.

40 European Commission, 2015. Dropout and Completion in Higher Education in Europe: Main Report, p. 13. Prieiga internetu: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/4deeefb5-0dcd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1>.
41 Paprastasis (ne svertinis) vidurkis.
42 Eurostudent Intelligence Brief 5, 2019. Motives and Benefits of Working while Studying. Prieiga internetu: <https://www.eurostudent.eu/download_files/documents/
EUROSTUDENT_INTELLIGENCE_BRIEF_52019.pdf>.
43 Triventi Moris, 2014. Does working during higher education affect students’ academic progression? Economics of Education Review 41: 1–13.

23 pav. Studijas nutraukusių studentų dalis*

Duomenų šaltinis: ŠVIS
* Studijas nutraukę dėl nepažangumo arba kitų priežasčių institucijos I ir II studijų pakopų bei vientisųjų studijų pirmo kurso 
ataskaitinę dieną esami studentai, išskyrus III pakopos studentus. Nepriskiriami pakeitę programą, studijų formą ar aukštąją 

mokyklą studentai.
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24 pav. Dirbančių I studijų pakopos studentų dalis

25 pav. Absolventų, baigusių kolegijų ir I pakopos studijas ir tęsiančių studijas II pakopoje, dalis

Duomenų šaltinis: Sodra, ŠVIS

Duomenų šaltinis: ŠVIS, LSD

Universitetų absolventai daugiau nei dvigubai 
dažniau už kolegijų absolventus tęsia studijas II 
pakopoje. Kita vertus, II pakopoje studijuojančių 
kolegijų absolventų dalis lėtai, bet nuosekliai 

augo (25 pav.). 2019 m. magistrantūroje studijas 
tęsė 23 proc. universitetų ir 9 proc. kolegijų 
bakalauro studijų absolventų.

Tarptautinis studentų mobilumas

Lietuvoje per pastaruosius penkerius metus 
nuosekliai didėjo užsienio studentų dalis (26 pav.). 
Tam turėjo įtakos ir didėjantis užsienio studentų 
skaičius, ir Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų 
skaičiaus mažėjimas. 2015 m. universitetuose iš 
viso studijavo 86 448 studentai, 2019 m. – 64 645. 
Universitetuose, nors bendras studentų skaičius 

mažėjo, nuo 2015 m. iki 2019 m. užsienio studentų 
dalis padidėjo 3,4 procentinio punkto. 2015 m. 
kolegijose iš viso studijavo 39 377 studentai, 2019 
m. – 32 465. Per pastaruosius penkerius metus 
užsienio studentų dalis kolegijose padidėjo 0,5 
procentinio punkto.
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26 pav. Užsienio studentų, atvykusių visai studijų programai, dalis nuo visų studentų

27 pav. Studentų, atvykusių arba išvykusių studijuoti pagal tarptautines mainų programas, dalis*

Duomenų šaltinis: ŠMPF, ŠVIS

Duomenų šaltinis: ŠMPF, ŠVIS                                                              
* ŠMPF (2020-03-02) pateikti tik preliminarūs 2019 m. duomenys, tad jie neįtraukiami.

Atvykusiųjų dalinėms studijoms užsienio 
studentų dalis aukštosiose mokyklose augo. 
Tiek universitetuose, tiek kolegijose atvykusiųjų 
skaičius nuo 2015 m. iki 2018 m. padidėjo 3 kartus.  
2015 m. studijuoti pagal tarptautines mainų 
programas atvyko 1452 universitetų studentai, 
2018 m. – 4641. 2015 m. studijuoti pagal tarptautines 
mainų programas atvyko 170 kolegijų studentų, 
2018 m. – 932.

Apibendrinimas

2015–2019 m. į aukštąsias mokyklas be pertraukos 
įstojusių moksleivių dalis mažėjo: laikotarpio 

Išvykusių dalinėms studijoms Lietuvos 
universitetų studentų dalis (27 pav.) svyravo. 
Nuo 2015 m. iki 2018 m. pagal tarptautines mainų 
programas išvykusių Lietuvos studentų dalis 
padidėjo 4,6 procentinio punkto, kolegijų išliko 
nepakitusi.

pabaigoje į aukštąsias mokyklas be pertraukos 
įstojo 3 iš 5 abiturientų arba 2 iš 5 visų prieš 
2 metus Lietuvoje 10 klasėje besimokiusių 
moksleivių (dalis skaičiuota nuo 2013–2017 m. 
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atitinkamai kategorijai priklausiusių dešimtokų 
skaičiaus). Remiantis naujausiais duomenimis, 
aukštąjį išsilavinimą yra įgiję daugiau nei pusė 
jaunų Lietuvos gyventojų ir pagal šį rodiklį Lietuva 
lenkia visas ES šalis, išskyrus Airiją. Vis dėlto 
tikėtina, kad šį rodiklį didina migracijos procesai. 
Taip pat pastebima, kad galimybės įgyti aukštąjį 
išsilavinimą priklauso nuo moksleivių socialinių ir 
demografinių charakteristikų: aukštąjį išsilavinimą 
įgyja mažesnė dalis žemų pajamų, pagrindinę 
negalią turinčių vyriškosios lyties moksleivių. 
Į šias grupes patenkantys asmenys ypač retai 
įstoja į universitetus. Studijų prieinamumo rodikliai 
analizuojamu laikotarpiu reikšmingai nekito.

Stojančiųjų ir priimtųjų į aukštąsias mokyklas toliau 
mažėjo. Tai susiję tiek su abiturientų skaičiaus 
mažėjimu, tiek su iki 2019 m. keltais minimaliais 
stojimo į aukštąsias mokyklas reikalavimais. Kita 
vertus, vertinant vidurines mokyklas baigusius 
asmenis, įstojusiųjų dalis 2019 m. stabilizavosi. 

Didinant minimalius reikalavimus stojantiesiems, 
drauge augo vidutinis įstojusiųjų pasirengimas 
studijoms (lietuvių kalbos VBE rezultatų vidurkis 
didėjo), mažėjo studijas nutraukusiųjų dalis. 
Studijų metu dirbo trečdalis universitetų ir pusė 
kolegijų I studijų pakopos studentų, analizuojamu 
laikotarpiu ši dalis nuosekliai didėjo. Darbo (ypač 
atitinkančio studijų sritį) patirtis gali palengvinti 
perėjimą į darbo rinką, tačiau taip pat – prisidėti prie 
akademinių pasiekimų prastėjimo ir didinti studijų 
nebaigimo tikimybę. Universitetų absolventai 
daugiau nei dvigubai dažniau nei kolegijų 
absolventai tęsia studijas II pakopoje. Vis dėlto ir II 
pakopoje studijuojančių kolegijų absolventų dalis 
nuosekliai augo.

Lietuvoje 2015–2019 m. nuosekliai daugėjo visam 
studijų laikotarpiui ir dalinėms studijoms atvykusių 
užsienio studentų skaičius ir dalis, o dalinėms 
studijoms išvykusių Lietuvos studentų dalis 
svyravo nereikšmingai ir nenuosekliai.    
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5. Absolventai

Šiame skyriuje aptariama absolventų padėtis 
darbo rinkoje, vertinama atsižvelgiant į jų užimtumo 
lygį, įsidarbinimą įgytos aukštos kvalifikacijos 
reikalaujančiame darbe ir pajamas.

Vidutinės įsidarbinusių universitetų absolventų 
mėnesio draudžiamosios pajamos praėjus 1 
metams po studijų baigimo (29 pav.) 2019 m. 
buvo 1490 eurų, kolegijų absolventų – 1072 eurai. 
Universitetų absolventų mėnesio draudžiamosios 

Aukštąsias mokyklas baigusių asmenų užimtumo 
lygis praėjus 1–3 metams po studijų baigimo 
Lietuvoje yra aukštas (87,6 proc., palyginti su 
85,3 proc. ES vidurkiu 2019 m.). Aukštas užimtumo 
lygis būdingas visiems Baltijos regiono valstybių 
absolventams (28 pav.).

pajamos visu analizuojamuoju laikotarpiu buvo 
aukštesnės už kolegijų absolventų mėnesio 
draudžiamųjų pajamų dydį, taip pat 2017–2019 
m. buvo aukštesnės už vidutinių mėnesio 
draudžiamųjų pajamų dydį šalyje.

28 pav. Aukštųjų mokyklų absolventų užimtumas praėjus 1–3 metams po studijų baigimo (ISCED 5–8)

Duomenų šaltinis: Eurostat (rodiklis edat_lfse_24)
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29 pav. Vidutinės įsidarbinusių absolventų mėnesio draudžiamosios pajamos*

                                          Duomenų šaltinis: ŠVIS, Sodra, Oficialios statistikos portalas
                                                                 * Po 12-os mėnesių nuo studijų baigimo. 

Dėl 2019 m. įsigaliojusių darbuotojo ir darbdavio mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifų pasikeitimo pajamos iki 2019 
m. (bruto darbo užmokestis) indeksuotos, t. y. padaugintos iš 1,289 koeficiento.

Nors Lietuvoje aukštąsias mokyklas baigusių 
asmenų užimtumo lygis praėjus 1–3 metams 
po studijų baigimo yra aukštas, pastebimas 
neatitikimas tarp turimos neseniai studijas 
baigusių absolventų kvalifikacijos ir dirbamo 
darbo. 2019 m. praėjus vieniems metams po studijų 
baigimo tik 42 proc. dirbusių universitetų I pakopos, 
65 proc. universitetų II pakopos ir 30 proc. kolegijų 
absolventų dirbo aukštos kvalifikacijos darbus44, 
tokių universitetų absolventų dalis, palyginti su 
2016 m. ir 2017 m., sumažėjo (30 pav.). Remiantis 
EK, 2016 m. Lietuvoje 21,2 proc. 15–64 metų 
amžiaus asmenų turėjo aukštesnę kvalifikaciją, 
nei buvo reikalinga jų darbui, t. y. daugiau už ES 
vidurkį, kuris buvo 14,7 proc.45 Tokia padėtis gali 
būti susijusi su vertikalia (išsilavinimo lygiui esant 

aukštesniam, nei reikia užimamai darbo pozicijai) 
ir horizontalia (išsilavinimo lygiui atitinkant darbo 
vietos reikalavimus, tačiau reikalavimų neatitinkant 
įgytos profesijos sričiai) neatitiktimi tarp švietimo 
pasiūlos ir paklausos, kai aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų paklausa yra mažesnė, nei jų parengia 
aukštojo mokslo sistema, taip pat – nepakankama 
studijų kokybe46. Eurostato duomenimis, 2018 m. 
20–64 m. amžiaus aukštąjį išsilavinimą (ISCED 
5–8) įgijusių Lietuvos gyventojų gebėjimų vertikali 
neatitiktis siekė 22,8 proc. ir viršijo ES vidurkį (22,1 
proc.). Horizontali 25–34 m. amžiaus aukštojo 
mokslo studijas (ISCED 5–8) baigusių gyventojų 
gebėjimų neatitiktis 2018 m. siekė 30,6 proc. ir 
viršijo ES vidurkį (28,1 proc.)47.

44 Aukštai kvalifikacijai priskiriamos 1–3 pagrindinės Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijų grupės: 1 – vadovai, 2 – specialistai, 3 – technikai ir jaunesnieji specialistai. Galiojanti 
klasifikatoriaus versija LPK 2012, parengta pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių ISCO-08 <http://www.profesijuklasifikatorius.lt>.
45 EK, 2019. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis. Prieiga internetu:
<https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-lithuania_lt.pdf>. 
46 Daugiau apie situaciją darbo rinkoje Lietuvoje, asmenų dirbamo darbo kvalifikacijos neatitiktį įgytam išsilavinimui: STRATA, 2020. Užimtumas ir gebėjimų naudojimas darbo 
rinkoje. Žmogiškasis kapitalas Lietuvoje, p. 28–41. Prieiga internetu: <https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2020-metai/zmogiskojo-kapitalo-politika/20200511-zmogiskasis-
kapitalas-Lietuvoje.pdf>.
47 Eurostat, 2020. Experimental statistics: Skills. Prieiga internetu: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/skills>.
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30 pav. Absolventai, dirbantys 1–3 pagrindinėse Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijų grupėse*

                                                                                                              Duomenų šaltinis: ŠVIS, Sodra
                                                                                * Po 12 mėnesių nuo studijų baigimo

Apibendrinimas

Aukštąsias mokyklas baigusių asmenų užimtumo 
lygis praėjus 1–3 metams po studijų baigimo 
Lietuvoje yra aukštas, toks užimtumas būdingas 
visiems Baltijos regiono valstybių absolventams. 
Universitetų absolventų mėnesio draudžiamosios 
pajamos praėjus 1 metams po studijų baigimo 
analizuojamuoju laikotarpiu buvo aukštesnės 
už kolegijų absolventų mėnesio draudžiamųjų 
pajamų dydį ir 2017–2019 m. – aukštesnės už 
vidutinių mėnesio draudžiamųjų pajamų dydį 
šalyje.

Nors Lietuvoje aukštąsias mokyklas baigusių 
asmenų užimtumo lygis praėjus 1–3 metams 
po studijų baigimo yra aukštas, pastebimas 
neatitikimas tarp įgytos kvalifikacijos ir dirbamo 
darbo. Tokia padėtis gali būti susijusi su vertikalia 
(pagal kvalifikacijos lygį) ir horizontalia (pagal 
kvalifikacijos sritį) neatitiktimi tarp švietimo 
pasiūlos ir paklausos, taip pat – nepakankama 
studijų kokybe. 




