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Įvadas

Aukštojo mokslo sistema yra svarbiausia kiek -
vienos šalies mokslo ir kultūros, mokymo, 
socialinės ir ekonominės plėtros dalis. Aukšta-
sis išsilavinimas tapo visuomenės prioritetas, 
ekonomikos suklestėjimo, gyvenimo kokybės 
pamatas. Daugelio valstybių patirtis rodo, kad 
ekonomikos plėtra, gyvenimo lygio kilimas 
tiesiogiai priklauso nuo žinių kūrimo ir tinka-
mo jų naudojimo lavinant visuomenę, kuriant 
naujus mokslo produktus ir modernizuojant 
technologijas. Aukštojo mokslo institucijos kaip 
tik ir geba ugdyti išsimokslinusią, išsilavinusią, 
turtingą žinių visuomenę, kelti tautos intelektinį 
ir kūrybinį potencialą. Aukštasis mokslas, kaip 
visuomenės institucija, atspindi tam tikrą visuo-
menės organizavimo formą, išreiškiamą bendri-
jos veikla, kurios prioritetas yra pripažįstamas. 
Aukštasis mokslas, siekdamas įgyvendinti savo 
misiją, turi turėti specifinių požymių, kuriuos lai-
duoja institucinė autonomija ir akademinė laisvė: 
tai tiesos ir objektyvių žinių paieška remiantis 
moksliniais tyrimais, racionalumas ir studentų 
kritinio mąstymo sugebėjimų ugdymas, visuo-
menės intelektinės kultūros plėtojimas.

Demokratiškumo principas

Aukštojo mokslo sistemos  organizacija ir funk-
cionavimas remiasi tam tikrais principais. Pasak 
P. Jucevičienės (1998: 51), šiuolaikinis aukštasis 
mokslas remiasi trimis principiniais bei iš jų 
išplaukiančiais principais: 

1. Demokratiškumo principas:
institucinė autonomija; •	
studijų prieinamumas;•	
universiteto ir visuomenės santykis.•	

2. Dinamiškumo principas:
atvirumas pasikeitimams;•	
studijų programų lankstumas.•	

3. Integracijos principas:
integracija į pasaulinę akademinę visuo-•	
menę;
mokslo ir studijų vienovė;•	
dėstytojų ir studentų bendradarbiavimas •	
studijų procese;
universitetinio pasirengimo, asmenybės •	
ugdymo ir visuomenės kultūrinio plėto-
jimo integracija.

Demokratija reiškia valdymo formą, ku-
rioje kitaip nei monarchijų, valdant dalyvauja 
visi piliečiai (Kaul 1988: 61). Siekiant tapti 
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demokratiška visuomene, pirmiausia reikia 
išugdyti demokratišką asmenybę. Pasak P. Kup-
rio (1998: 23), demokratiška asmenybė – tai 
asmenybė, gebanti derinti savo, visuomenės 
ir valstybės interesus, siekianti kompromisų, 
besilaikanti įstatymų, priimtų vertybių ir nor-
mų, atsakinga už savo veiklą ir jos padarinius, 
sugebanti ir savanoriškai ir kolegialiai priimti 
sprendimus, tolerantiška, laisva ir nepriklauso-
ma, humanistinių pažiūrų, nuolatos save tobu-
linanti, kūrybinga asmenybė. Tas pats autorius 
išskyrė ir asmenybės demokratiškumo kriterijus 
(Kuprys 1998: 31): dalyvavimas, interesų derini-
mas, atsakomybė, kūrybiškumas, humanistinių 
pažiūrų ir įsitikinimų laikymasis, nuolatinis sa-
vęs tobulinimas ir ugdymas. Šis fundamentalus 
principas lemia daugelį antrinių principų. Tai 
institucinė autonomija, dėstytojų ir studentų 
akademinė laisvė, studijų prieinamumas, uni-
versitetų ir rinkos santykis.

Autonomija tradiciškai suprantama kaip 
akademinės bendruomenės savivalda arba 
savikontrolė. Institucinės autonomijos esmę 
aiškiai įvardijo K. Jaspersas (Barnett 1990: 32), 
teigęs, kad institucinė autonomija ir laisvė yra 
būtina, siekiant apsaugoti universitetą ir jo ku-
riamas objektyvias žinias nuo aplinkos poveikio, 
galinčio subjektyviai daryti įtaką žinioms kurti 
ar realizuoti. K. Jaspersas  teigia (Wyatt 1990: 
78), kad universitetas turi būti laisvas, nes jis 
veikia kaip valstybės intelektinė sąžinė, kuri 
yra savita valdžios forma. Universitetas siekia 
nustatyti visuomenės mąstymo būdus, jos gyve-
nimo idealus, principus ir suformuluoti etiškai 
pagrįstą visuomeninę sąmonę. Jei valstybei rūpi 
intelektinė visuomenės sąžinė, tuomet valstybė 
privalo garantuoti universiteto autonomiją. Ci-
tuojant K. Jaspersą (Wyatt 1990: 91), „valstybė 
turi remti universiteto veiklą, bet į ją nesikišti, 
nes socialinis universiteto vaidmuo glūdi visuo-
menės tobulėjime: siekdamas tiesos ir žmonijos 
tobulėjimo, universitetas pats savimi išreiškia 
humaniškumo viršūnę“.

Idealiu atveju aukštojo mokslo institucija 
turėtų disponuoti juridine teise savo organi-
zacijoje, savarankiškai formuoti ir kontroliuoti 
visas aukštojo mokslo politikos sritis, sietinas 
su šiomis kategorijomis. Tai:

 valdymo struktūra, procedūros;•	
 akademinė vizija, aukštojo mokslo mi-•	
sija, tikslai, uždaviniai, funkcijos, studijų 
programos, žinių vertinimo bei kvalifika-
cinių ir mokslinių laipsnių sistemos;
 finansų skirstymas;•	
 studentų atrankos ir priėmimo politika;•	
 personalo sudarymo, darbuotojų kvali-•	
fikacijos tobulinimo politika;
 atsiskaitymo akademinei bendruomenei •	
ir visuomenei formos;
 išorinių santykių politika.•	

Kaip pastebi H. R. Kellsas (1992: 20) ir 
daugelis kitų mokslininkų, aukštojo mokslo 
autonomiją nulemia tiek išorinės, tiek ir vidinės 
politikos sąlygos. Kadangi valstybė disponuoja 
prievartos monopoliu ir tuomet, kai valstybi-
nės valdžios struktūra nėra demokratiška, tai 
ir aukštojo mokslo sistemai tampa itin sunku 
išsaugoti savo demokratišką autonomiją. Aukš-
tojo mokslo sistemos ar institucijos valdymo 
struktūros demokratiškas pobūdis taip pat yra 
itin svarbus veiksnys, daugiau ar mažiau garan-
tuojantis aukštojo mokslo autonomiškumą. 

Demokratiškoje visuomenėje aukštojo 
mokslo autonomija reiškia socialinį-akademinį 
visuomenės ir akademinės bendruomenės susi-
tarimą. Tai įpareigoja akademinę bendruomenę 
kokybiškai įgyvendinti visuomeniškai unikaliąją 
misiją, o visuomenės pareiga yra garantuoti 
aukštojo mokslo autonomišką statusą. Tai 
nuolatinių pastangų reikalaujantys santykiai, 
kurie turi būti nuolat peržiūrimi, naujai inter-
pretuojami ir apibrėžtai fiksuojami juridiniais 
dokumentais (Barnett 1990: 40).

Pasak N. Serino (1993: 124), aukštasis 
mokslas išlieka savivaldus tol, kol jis išsaugo 
tiek nacionalinės sistemos, tiek institucijos 
lygiu valdymo struktūros nepriklausomybę, 
hierarchišką jo pobūdį. 

Remiantis edukologų klasikų aukštojo 
mokslo institucijos autonomiškumo kriterijais, 
galima teigti, kad aukštojo mokslo įstaiga turi 
teisę pretenduoti į autonomiją tiek, kiek ši ins-
titucija bus kompetentinga intelektinės kultūros 
proceso įprasminimo misijai realizuoti. Šią 
mintį pagrindžia ir aukštojo mokslo autono-
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mijos sampratą plėtoja R. Barnettas knygoje 
„Kompetencijos ribose‘‘ (1994: 125).

Kitas antrinis principas, kylantis iš demo-
kratiškumo principo, yra studijų prieinamumas. 
Remiantis studijų prieinamumo principu, ne-
turėtų būti svarbus studento amžius, taip pat ir 
tai, ar jis tik studijuoja, ar ir dirba. Šis principas 
grindžiamas galimybe studentui sudaryti indi-
vidualią studijų programą ir galimybe pasitelkti 
įvairius mokymosi metodus.

Studijų prieinamumą galima apibūdinti 
kaip priėmimo į universitetą kriterijų ar proce-
dūrų sistemą, kuri riboja arba skatina aukštojo 
mokslo, kaip visuomeninės institucijos, atviru-
mą įvairiems socialiniams sluoksniams. Todėl 
aukštojo mokslo studijų prieinamumo kriterijų 
sistema turi atitikti tokius reikalavimus:

atsižvelgimo į socialinių grupių speci-•	
fiškumą, pastebint ir šalinant priežastis, 
trukdančias stoti į aukštąją mokyklą, 
psichologines ir socialines kliūtis; o tai 
reikalauja, jog būtų naudojamos specia-
liosios paramos priemonės, sudarančios 
sąlygas visiems realiai lygias aukštojo 
mokslo studijų prieinamumo sąlygas;
institucijų atsakomybę už sėkmingą pri-•	
imtų studentų adaptaciją ir akademinius 
rezultatus.

Pagal priėmimo kriterijų naudojimą prak-
tiškai, kaip nurodo O. Fulton (1992: 916), api-
bendrinti ir trys pagrindiniai aukštojo mokslo 
studijų prieinamumo tipai:

konkurencinis prieinamumas, kuriuo •	
remiantis aukštojoje mokykloje yra ski-
riama ribotai vietų, į kurias pretendentai 
atrenkami pagal jų akademinius priėmi-
mo testus;
kvalifikacinis prieinamumas, kai visi •	
pretendentai, atitinkantys patvirtintus 
minimalius priėmimo standartus, turi 
teisę į vietą aukštojoje mokykloje. Šiuo 
atveju yra vadovaujamasi ne konkurenci-
niais, bet administraciniais reikalavimais, 
tokiais kaip, pvz., studentų poreikis, 
paskirstant juos po įvairias aukštojoje 
mokykloje esančias studijų programas;

atviras prieinamumas, kai kiekvienas gali •	
būti priimtas į aukštąją mokyklą, nepai-
sant ankstesnių edukacinių gebėjimų.

Šios studijų prieinamumo kategorijos 
atitinka R. Trow išskirtas elitines, masines ir 
universaliąsias aukštojo mokslo institucijas: 
konkurencija grįstas priėmimas garantuoja 
elitinę sistemą, jeigu tik nėra joje kitų, taikančių 
atviresnę priėmimo politiką institucijų. Kvali-
fikacinis priėmimas neišvengiamai formuoja 
masinio aukštojo mokslo sistemą net tais atve-
jais, kai tokio tikslo ir nebuvo siekiama. Taip 
pat ir atviras priėmimas gali lemti universalųjį 
aukštojo mokslo studijų prieinamumą (O. Ful-
ton 1992: 12).

Visi minėtieji aukštojo mokslo studijų 
prieinamumo kriterijų tipai – konkurentiškas, 
kvalifikacinis ir atviras – yra demokratiško 
aukštojo mokslo sistemos atvirumo gairės, nes 
tik tai gali būti garantuojama diferencijuota 
aukštojo mokslo institucijos struktūra. Tačiau 
aukštojo mokslo institucijoje vadovaujantis 
tik kuriuo nors vienu prieinamumo tipu, gali 
būti suformuojama politiškai, ekonomiškai ar 
akademiškai itin problemiška padėtis: taikant 
tik konkurentiškus kriterijus yra pažeidžiami 
socialinės lygybės ir teisingumo principai, o 
kvalifikacinių ir atvirumo prieinamumo krite-
rijų taikymo atvejai yra sietini su akademinės 
kokybės ir finansinėmis problemomis. Siekiant 
deramai išspręsti šias problemas, būtų idealu, 
kad aukštojo mokslo institucijos derintų visų 
trijų prieinamumo kriterijus.

Universiteto ir visuomenės santykis. Lie-
tuvoje, didėjant akademinės ir neakademinės 
sričių atotrūkiui, nyksta viešoji erdvė, kurioje 
mokslinė mintis sąveikauja su pilietine pozicija 
ir kritiniu mąstymu. Todėl vienas iš aktualiausių 
šiandienos aukštojo mokslo institucijų uždavi-
nių yra suartinti akademinių bendruomenių 
narius su platesniais visuomenės sluoksniais. 
Visuomenės ir aukštojo mokslo institucijų part-
nerystei atsirasti svarbus bendras sutarimas ir 
bendri siekiai. Tai, kiek šios institucijos norės 
priimti bendruomenes, kiek pačios bendruome-
nės norės „įsileisti“ akademinę bendruomenę 
ir įsitraukti į tarpusavio bendradarbiavimą, 
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kokios ir kaip bus sprendžiamos problemos, ir 
lems, koks partnerystės būdas bus pasirinktas. 
Aukštojo mokslo institucijos taip pat privalo 
sudaryti sąlygas bendradarbiauti: kurti da-
lyvavimo programas, kurios būtų naudingos 
bendruomenių nariams; įtraukti bendruomenės 
narius į sprendimų priėmimo procesą; suteikti 
kvalifikuotas konsultacijas ir paramą; kurti 
patogią ir patrauklią bendruomenių nariams 
aplinką (Fulton 1992: 16).

Viena iš patraukliausių aukštojo mokslo 
institucijų ir visuomenės partnerystės formų yra 
įvairūs visuomenės mokymosi būdai arba koo-
peruotos studijos. Tai lanksti ir mobili studijų 
sistema, siejanti konkrečias paskaitas, semina-
rus auditorijose ir tikslinį darbą už universiteto 
ribų (nevyriausybinėje organizacijoje, viešojoje 
įstaigoje, įmonėje ir t. t.) Mokymasis dalyvau-
jant bendruomenėje rodo bendradarbiavimo 
svarbą, grupių solidarumą, socialinio kapitalo 
ir žmogaus išteklių plėtrą. Į bendruomenes 
orientuoti kursai, kaip partnerystės forma, su-
teikia galimybę į bendradarbiavimą įsitraukti 
įvairioms tikslinėms grupėms: aukštųjų mokyk-
lų darbuotojams, studentams, bendruomenės 
nariams. Tokia suvienyta bendroji veikla teikia 
galimybę bendradarbiavimui plėtoti, sukuria 
abipusę naudą partnerystės dalyviams – jos 
metu nagrinėjamos ir sprendžiamos visuo-
menės problemos, skleidžiamos pilietiškumo 
idėjos, ugdomas kritiškas mąstymas. 

Svarbus antrinis demokratiškumo principas 
yra universiteto ir visuomenės (rinkos) santykis. 
Aukštajame moksle jaučiama vis didesnė rinkos 
įtaka, kuri skatina aukštąsias mokyklas tenkinti 
profesinio ugdymo verslo ir pramonės porei-
kius, pateikti įvairesnes intelektines paslaugas 
ir už tai gauti papildomų pajamų. E. Gellneris 
teigia (Barnett 1994: 39), kad šiuolaikinei vi-
suomenei tampant žinių visuomene aukštojo 
mokslo institucija nebetenka prioritetinio žinių 
kūrėjo vaidmens. Aukštajame moksle reikalin-
ga rinkos orientacijos etika. Aukštojo mokslo 
rinkos santykius rodo tai, kad studijuojantysis 
laikomas pirmiausia  aukštojo mokslo instituci-
jos klientu, tenkinančiu savo edukacinius porei-
kių. Aukštasis mokslas turi paisyti visuomenės 

poreikių, nepamiršti savo, kaip visuomenės 
varomosios jėgos, reikšmės. Teikdamas inte-
lektines paslaugas, aukštasis mokslas veikia ir 
pačią rinką. Taigi aukštojo mokslo institucijos 
rengdamos naujas studijų programas ir kursus, 
turi reaguoti į rinkos poreikius. 

Dinamiškumo principas
Šis principas leidžia realizuoti pagrindines 
šiuolaikinio aukštojo mokslo funkcijas. Tik 
būdama dinamiška ir jautri išoriniams po-
kyčiams, ši sistema gali sėkmingai vykdyti 
taikomuosius tyrimus, plėtoti konsultacinę ir 
švietėjišką veiklą, lanksčiai organizuoti studijų 
veiklą. Šis principas suformuoja du išvestinius 
principus: galimybę keistis ir studijų programų 
lankstumą.

Galimybė keistis. Aukštoji mokykla, kaip ir 
kiekviena organizacija, nėra izoliuota, ji veikia 
konkrečioje aplinkoje, kurią sudaro daug kitų 
organizacijų. Jos turi įtaką viena kitai ir sudaro 
kompleksinę sistemą, kuri lemia individų ar 
grupių gyvenimo stilių, požiūrius, darbo san-
tykius. Kiekviena aukštojo mokslo institucija 
turi labai jautriai reaguoti į visuomenės pasi-
keitimus. Ji yra socialinė sistema, kurią sudaro 
daug posistemių. Šios sistemos elementai yra 
tarpusavyje taip susiję. Pasikeitimas vienoje 
sistemos dalyje daro poveikį visoms kitoms 
dalims. Siekiant socialinio pusiausvirumo, 
būtina, kad jos būtų susijusios. Operatyviai ir 
dinamiškai nereaguojant į išorinius pasikeiti-
mus, galimi nukrypimai nuo socialinės sistemos 
pusiausvyros, dėl šios priežasties šios sistemos 
posistemės ir elementai gali pradėti veikti „vie-
nas prieš kitą“, nebesuderindami savo tikslų 
(Jucevičienė 1992: 30).

Remiantis įvairių mokslininkų nuomone, 
aukštojo mokslo atvirumo problemą galima 
sieti su tokiomis temomis:

akademinės bendruomenės jautrumas •	
naujausioms visuomenėje vykstančioms 
politinėms, ekonominėms, socialinėms 
ir kultūrinėms tendencijoms (Caglar 
1993: 22);
akademinės bendruomenės atviru•	 mas 
tarptautinio masto naujausioms tech-



42 Vitalija Keciorytė  Aukštojo mokslo principai

nologijoms ir moksliniams atradimams 
(Barnett 1990: 63);
formalių aukštojo mokslo politikos gali-•	
mybė tikrinti ir viešai kritikuoti (Caglar 
1993 25);
mobilumo ir nuolatinio asmenybės tobu-•	
lėjimo laisvė (Jovaiša 1993: 11);
nuoseklių ir nuolatinių reformų būtinu-•	
mas (Jucevičienė 1998: 23).

Kad universitetas ar kita aukštojo mokslo 
institucija, kaip socialinė sistema, galėtų pasi-
keitimus visuomenėje paversti funkciniais, t. y. 
palankiais sistemai, būtina išlaikyti nuolatinį jos 
dinamiškumą.

Studijų programų lankstumas – tai dar 
vienas išvestinis dinamiškumo principas, nu-
sakantis pasirengimą įgyvendinti universiteto 
anksčiau aptartos reakcijos į visuomenės pa-
sikeitimus rezultatas. Šie kintantys poreikiai 
turi atsispindėti studijų programų dėstomuose 
dalykuose. Daugiau dėmesio turi būti skiria-
ma taikomosioms disciplinoms, kurios lavina 
profesinius studentų įgūdžius, reikalingus kon-
krečiam darbui. Tai daroma įvairiai. Atsiranda 
naujų studijų programų, kurios yra tiesioginis 
atsakas į naujas darbo vietas, naujų specializa-
cijų įtraukimas į esamą programą. Galimi ir 
kiti variantai, tarkime, gali būti siūlomos tik tam 
tikros disciplinos, tiesiogiai susijusios su profe-
sine veikla, bet gali būti ir stambesni vienetai, 
derinantys įvairių mokslo sričių kursus. Tokių 
disciplinų ar jų derinių atsiranda vis daugiau. Be 
to, studentams siūloma ir įvairių disciplinų, ku-
rios tiesiogiai nėra susijusios su profesine veikla, 
bet gali būti naudingos įsidarbinant arba tolesnei 
profesinei karjerai (pvz., kalbų mokymasis). 

Studijų programos turėtų būti orientuotos į 
studentus ir grindžiamos būsimų profesionalų 
kompetencija. Šiuo požiūriu studijų programos 
tikslai ir pobūdis priklauso nuo to, kaip uni-
versitetai ar kitos aukštosios mokyklos inter-
pretuoja darbo rinkos reikalavimus ir apskritai 
aukštojo mokslo ryšius darbo praktika. Svarbu, 
kad baigę studijas absolventai įsidarbintų pagal 
įgytą specialybę, darbdaviai juos noriai priimtų. 
Todėl būtinas aktyvus darbdavių su aukštosio-
mis mokyklomis bendradarbiavimas. Darbda-

viai turėtų dalyvauti rengiant ir įgyvendinant 
studijų programas, kad ir darbo rinkai reikalingi 
specialistai būtų kompetentingi. 

Be abejo, akademinio ir profesinio lavinimo 
santykis studijų programoje yra subtilus dalykas 
ir nėra vienareikšmiško atsakymo, koks turi būti 
šis santykis.

Integracijos principas

Aukštojo mokslo institucija, būdama atvira 
socialinė sistema ir siekdama efektyvios veiklos, 
turi siekti tiek išorės, tiek vidaus integracijos. Šis 
principas lemia šiuos išvestinius principus:

integraciją į pasaulinę akademinę visuo-•	
menę;
mokslo ir studijų vienovę;•	
šiuolaikinių mokslinių tyrimų taikymą;•	
dėstytojų ir studentų bendradarbiavimą •	
studijų procese;
universitetinio parengimo, asmenybės •	
ugdymo ir visuomenės kultūrinę raidą.

Integracijos į pasaulinę akademinę ben-
druomenę principas – dar vadinamas dėstytojų 
ir studentų mobilumo principu – susijęs su tuo, 
kad akademinis bendradarbiavimas, bendri 
moksliniai tyrimai bei studijos yra labai svarbūs 
efektyvioms realizuojant mokslo studijoms. 
Praktinis šio principo realizavimo pavyzdys ga-
lėtų būti dalyvavimas tarptautinėse SOCRATES, 
TEMPUS, kitose programose, dvišalių sutarčių su 
užsienio universitetais siekimas, leidžiantis keistis 
dėstytojais ir studentais. Institucinė autonomija 
leidžia pačiai aukštojo mokslo institucijai priimti 
sprendimus dėl tarptautinio bendradarbiavimo 
krypčių, integracijos į tarptautines programas 
pobūdžio. Tik pati institucija geriausiai žino, 
kokios tarptautinio bendradarbiavimo kryptys 
ir formos yra priimtiniausios. Kitas svarbus 
principas, kuriuo taip pat remiasi integracijos į 
pasaulinę akademinę bendruomenę principas, 
yra dėstytojų ir studentų akademinė laisvė. Ji 
leidžia dėstytojui objektyviai ir savarankiškai 
pateikti mokslinio tyrimo rezultatus. Studentui 
akademinė laisvė suteikia galimybę studijuoti ir 
pasirinkti norimas studijas. Akademiniai tarp-
tautinių programų kreditai leidžia studentams 
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laisviau rinktis dėstomus dalykus. Bendradar-
biaujant tarptautinėse programose labai svar-
bu, kad tiek studentai, tiek dėstytojai jaustųsi 
visaverčiais partneriais kitose šalyse. Aukštųjų 
mokyklų institucijų tarptautinės mainų pro-
gramos atveria galimybę studentams studijuoti 
kitoje valstybėje, lyginti, įdiegti naujoves į savo 
visuomenę. Aukštojo mokslo institucijos tapo 
globalųjį pasaulį vienijančiomis institucijomis 
ir nepriklauso tik vienai bendruomenei.

 Šiuolaikinis aukštasis mokslas negali būti 
įsivaizduojamas be mokslo ir studijų vieno-
vės. Mokslo ir studijų vienovės principas buvo 
suformuotas Vilhelmo von Humboldto XIX 
amžiuje ir yra pagrindinis šiuolaikinio aukštojo 
mokslo metodologinis indikatorius sprendžiant 
sudėtingą aukštojo mokslo sistemos struktūros 
problemą. Vokiečių mokslininkas, suformulavęs 
šį principą, turėjo omenyje tai, kad aukštojo 
mokslo studijų procese dalyvaujantys dėsty-
tojai būtų aktyvūs mokslininkai, įtraukiantys į 
mokslinę veiklą ir studentus. Studijų procesas 
ir mokslinė veikla – neatsiejami, taigi univer-
sitetų skiriamasis bruožas nuo kitų edukacinių 
institucijų yra tas, jog čia vykdomi moksliniai 
tyrimai.

R. Barnettas (1990: 21) teigia, kad šiuolaiki-
nės aukštosios mokyklos dėstytojas turi būti ne 
tik aktyvus mokslininkas, bet ir geras pedago-
gas, studijų procese išmokantis studentus taikyti 
mokslinio tyrimo metodus. Kadangi aukštasis 
mokslas išsiskiria „aukšta intelektine“ veikla 
(Barnett 1990: 23), tai tokia pat veikla turi at-
sispindėti studijų procese. Tai galima padaryti 
mokslinio tyrimo metodais.

Mokslo ir studijų vienovės principas grin-
džiamas šių tyrimų taikomumo galimybėmis 
ir būtinumu:

plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus •	
ir taikyti naujas žinias;
plėtoti konsultacinę ir švietėjišką veiklą;•	
lanksčiai organizuoti studijų veiklą.•	

Universitetai yra ne tik svarbūs kultūrinio 
ir nacionalinio gyvenimo centrai, bet kartu 
sukuria mokslinių tyrimų ir publikacijų erdvę. 
Beveik visi universitetai yra miestuose, tad 
akademinės bendruomenės gyvenimas ir glau-
dus dalyvavimas vietos bendruomenėje tampa 

itin svarbus. Artimiausios aplinkos problemos 
dažniausiai tampa universiteto mokslininkų 
tyrimų objektai, mokslinių tyrimų rezultatais 
pirmiausia naudojasi vietos bendruomenės 
nariai. Universitetas turi tirti ne tik aktualias 
problemas, bet ir apskritai glaudžiai susieti 
akademinį gyvenimą su bendru socialiniu 
gyvenimu. Pagal visuomenės poreikius univer-
sitetai yra steigiami, finansuojami jų tyrimai, 
sudaromos mokymo programos. 

Dėstytojų ir studentų bendradarbiavimo 
studijų procese principas reiškia ne tik ko-
legišką bendravimą, bet ir dėstytojų siekimą 
aprūpinti studentą moksline literatūra, kita 
informacija, leidžia studentui savarankiškai 
mokytis, pasirengti akademinei diskusijai su 
dėstytoju nagrinėjant tam tikrą problemą, 
rasti jos sprendimo būdus. Šis principas susijęs 
su dėstytojų ir studentų akademinės laisvės 
principu, nes visavertis bendradarbiavimas yra 
įmanomas tik tarp laisvų žmonių, nebijančių 
išsakyti savo nuomonę ar požiūrį į nagrinėjamą 
klausimą ar problemą.

Akademinė laisvė susijusi su institucionali-
zuota dėstytojo ar studento saviraiška, atsiskai-
tomumu. Akademinė laisvė pagrįsta, kaip teigia 
R. Barnettas (1990: 30), dėstytojų mokslininkų 
laisve vertinti egzistuojančias teorijas, išsakyti 
savo požiūrį nebijant nieko, netgi tuo atveju, 
jei šis vertinimas būtų neigiamas. Akademinė 
laisvė leidžia dėstytojui tvirtai laikytis savo 
autonomiškumo, asmeninio vertinimo, kad ir 
koks jis būtų. Tačiau R. Barnettas pabrėžia, kad, 
be akademinės laisvės, yra dar ir pareiga. Jis 
teigia, kad kiekvieno mokslininko pareiga yra 
išvengti pašalinės įtakos, galinčios sukliudyti 
priimti teisingą sprendimą.

Laisvė, kaip teigia A. Paškus (1992: 293), 
nėra suprantama kaip absoliuti kategorija. Ėji-
mas į laisvę visada yra procesas, susidedantis iš 
dviejų etapų. Pirma, tai būti laisvam, t. y. nuo 
bet kokių suvaržymų, antra, laisvė tai – egzis-
tuojančių vertybių pripažinimas. Studentams tai 
yra pareiga sąmoningai mokytis. Tai patvirtina 
ir Barnettas (1990: 36), kuris teigia, kad ir dės-
tytojai, ir studentai kartu su specialiomis privi-
legijomis, pavyzdžiui, laisve mokytis, gauna ir 
su šiomis privilegijomis susijusias pareigas, pir-
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miausia moralines vertybes – tai nuoširdumas, 
teisingumas, intelektinė drąsa, atvirumas ir t. t. 
Kita vertus, tai veiksmo pareigos, susijusios su 
studento vardu. Tai būtų atlikti užduotis laiku, 
pasirengti mokytis.

Universitetinio rengimo, asmenybės ug-
dymo ir visuomenės kultūrinės plėtros inte-
gracijos principas pabrėžiamas tiek praėjusio 
amžiaus (K. Jasperso, P. Newmano), tiek 
šiuolaikinių (R. Barnett) mokslininkų ir susijęs 
su žinių integralumu. Tik integruotas studijos 
gali išugdyti kultūringą, plataus universitetinio 
išsilavinimo ir nuodugnaus kritinio mąstymo 
asmenybę, galinčią būti aktyvia visuomenės 
kultūrinės raidos iniciatore.

Lietuvos valstybei integruojantis į sparčiai 
kintančią šiuolaikinę pasaulio bendriją, svarbu 
mokymą orientuoti ne tik į žinių perteikimą, bet 
ir į asmens savarankiško, kritinio mąstymo įgū-
džių, vertybinių nuostatų, konkrečių gebėjimų 
veikti, atsakingo ir veiklaus žmogaus ugdymą, 
nuo kurio tiesiogiai priklauso ekonominė ir 
socialinė krašto gerovė.

Išnagrinėjus aukštojo mokslo principus, gali-
ma teigti, kad kai kurie aukštojo mokslo principai 
kreipiami į pačią studijų sistemą (integracija į 
pasaulinę akademinę visuomenę, atvirumas, 
lankstumas), kiti – į patį studijų procesą (dėstytojų 
ir studentų studijų procese bendradarbiavimas).

Išvados

Aukštojo mokslo demokratiškumo principas 
susijęs su atsakomybe, interesų derinimu, kūry-
biškumu, humanistinėmis pažiūromis ir įsitikini-
mais, jų laikymusi, nuolatiniu savęs tobulinimu ir 
ugdymu. Šis principas susijęs su daugeliu antrinių 
principų. Tai institucinė autonomija, akademinė 
dėstytojų ir studentų laisvė, studijų prieinamu-
mas, universitetų ir visuomenės santykis.

Dinamiškumo principas leidžia realizuoti 
pagrindines aukštojo mokslo funkcijas. Tik bū-
dama dinamiška ir jautri išoriniams pokyčiams, 
aukštojo mokslo sistema gali sėkmingai vykdyti 
taikomuosius tyrimus, plėtoti konsultacinę ir 
švietėjišką veiklą, lanksčiai organizuoti studijų 
veiklą. Šis principas lemia ir tokius principus, 

kaip atvirumas pasikeitimams, studijų progra-
mų lankstumas.

Integralumo principas susijęs su tuo, kad 
aukštojo mokslo institucija, būdama atvira 
socialinė sistema, siekdama efektyvios veiklos, 
turi siekti tiek išorinės, tiek vidinės integracijos. 
Šis principas lemia tokius principus: mokslo ir 
studijų vienovę, dėstytojų ir studentų studijų 
procese bendradarbiavimą, universitetinio pa-
sirengimo, asmenybės ugdymo ir visuomenės 
kultūrinės plėtros integraciją.
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THE PRINCIPLES OF HIGHER EDUCATION

Vitalija Keciorytė

The article investigates the fundamental and derivative principles of academic education on which system 
of academic education is based. The content of the principles of democracy, dynamism and integration is 
explicated and their influence upon the development of academic education is analysed. It is evidenced that 
the realization of these principles guarantees institutional independence of academic education, accessability 
of studies, independence of professors and students, unity of science and studies, flexibility of studies and 
curricula, integration into the worldwide academic community etc.
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