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SANTRAUKA 

 

Šiame tyrime nagrinėjamos priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos dešimtyje šalių: 

Europos Sąjungos valstybėse narėse (Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Slovėnijoje, 

Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje), šalyje kandidatėje (Turkijoje) ir trijose šalyse, kurios 

paprastai nagrinėjamos, siekiant palyginti tarptautiniu mastu (Australijoje, Japonijoje ir 

JAV). Priėmimo sistemų analizė suskirstyta atsižvelgiant į tris pagrindinius aspektus: 

teisingumą, kokybę ir studentų judumą. 

 

Šiame moksliniame tyrime taikomi įvairūs metodai: akademinės ir politinės literatūros 

apžvalgos, suinteresuotųjų subjektų apklausos ir statistinių duomenų rinkinių aprašomoji 

analizė. Tai, kad duomenys naudojami gana nestruktūrizuotai ir taikomas metodas, pagal 

kurį nagrinėjama nedaug vieno atvejo tyrimų, verčia tyrėjus abejoti dėl pateiktų teiginių 

apibendrinamumo, visų pirma atsižvelgiant į didelę etapų ir reikalavimų, kurie buvo 

nustatyti tiriamose 10 šalių, įvairovę. 

 

Atsižvelgiant į šiuos apribojimus, tyrime įvardytos sritys, kuriose galbūt reikėtų atlikti 

daugiau mokslinių tyrimų, pavyzdžiui, sisteminė ir išsami teisingumo ir kokybės priėmimo 

sistemose santykio analizė, dėmesį kreipiant į tai, kaip skirtingose sistemose suprantamas 

„teisingas“ elgesys, ir ar laikomasi tokio elgesio principų, taip pat kaip priėmimo 

reikalavimuose atsispindi naujausios aukštojo mokslo tendencijos. 

 

Tyrimas suskirstytas į septynis skyrius. 1–ame skyriuje pristatomos aplinkybės ir 

pagrindinės tyrime naudojamos sąvokos. 2–ame skyriuje apibūdinami naudojami metodai. 

3–iame skyriuje apžvelgiamos atrinktų šalių priėmimo sistemos. 4–ame, 5–ame ir 6–ame 

skyriuose pateikiami šių sistemų vertinimai trijose srityse: teisingumo (4–as skyrius), 

kokybės (5–as skyrius) ir judumo (6–as skyrius). 7–skyriuje pateikiamos išvados ir Europos 

Parlamentui bei valstybėms narėms politikos rekomendacijos, taip pat pasiūlymai šių 

rekomendacijų tinkamumui patikrinti. 

 

Šiuose skyriuose pateikiamos tokios pagrindinės išvados dėl teisingumo, kokybės ir 

judumo: 

Pagrindinės išvados dėl teisingumo  

 Priėmimo sistemos yra svarbus teisingumo elementas, susijęs su 

galimybėmis įgyti aukštąjį išsilavinimą. Tačiau formuojant politiką būtina apimti 

prieš priėmimą ir po įstojimo į aukštąją mokyklą vykstančius procesus. 

 Priėmimo sistemos neapima vien tik stojimo į aukštąją mokyklą. Jos taip pat 

turėtų būti skirtos padėti studentams pasiekti akademinių karjerų ir parinkti jiems 

tinkamus dalykus.  

 Jei studentai tinkamai informuojami prieš jiems pateikiant paraišką, jie 

sugeba geriau pasirinkti jiems tinkamą studijų kryptį, o tai gali užtikrinti 

didesnį studijas baigiančiųjų skaičių ir aukštesnius baigiamųjų egzaminų balus. 

 Geriau užtikrinti lygias galimybes gauti aukštąjį išsilavinimą yra sudėtinga 

ir tai savaime nereiškia, kad reikia siekti atviros prieigos aukštojo išsilavinimo. Ypač 

sunkus uždavinys yra netradicinių besimokančių asmenų įgytų įgūdžių, 

kompetencijos ir kvalifikacijos lygiavertiškumo pripažinimas. 
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Pagrindinės išvados dėl kokybės 

 Priimant teisės aktus dėl savarankiškumo būtina keisti priėmimo sistemas, 

nes dėl jų tradiciškai centralizuotos valdymo formos egzistuoja kartu su sistemomis, 

pagal kurias universitetams suteikiamas didesnis savarankiškumas.  

 Manoma, kad centralizuotai nagrinėjant paraiškas užtikrinami vienodi 

standartai, tačiau vis dažniau universitetai papildomai jas nagrinėja savarankiškai. 

 Keitimąsi geriausia patirtimi skatinantys specializuoti tinklai ar įstaigos 

padeda universitetams patiems nusistatyti priėmimo politiką.  

 Universitetams įgijus daugiau savarankiškumo priėmimo srityje, būtų 

lengviau parinkti studentams tinkamus dalykus, tačiau neturint pakankamai 

pajėgumų veiklai administruoti, universitetams gali kilti administracinių sunkumų.  

 Galima išvengti neigiamų pasekmių studentams ir universitetams, jeigu 

priėmimo procedūros bus vykdomos mokslo metų pradžioje.  

 Tarptautiniai duomenys rodo, kad vidurinėje mokykloje gauti pažymiai geriau 

nei standartizuoti balai padeda prognozuoti studentų laimėjimus, o vidurinės 

mokyklos baigiamieji egzaminai dažnai parodo moksleivių pažangą vidurinėje 

mokykloje.  

 Pritaikius įvairius priėmimo kriterijus ir suteikus daugiau informacijos 

būsimiems studentams užtikrinamos geresnės galimybės prognozuoti studentų 

mokymosi sėkmę ateityje.  

Pagrindinės išvados dėl judumo1 

 Judžių studentų skaičius didėja ir ES viduje, ir tarptautiniu mastu. Tam 

tikrose šalyse studentų judumui nustatytos kliūtys, pvz., kvotos arba skirtingi 

mokesčių už mokslą ir finansinės pagalbos režimai. 

 Nors ES kvalifikacijos ir diplomų pripažinimo sistema yra gana gera, studentai ir 

aukštojo mokslo institucijos ir (arba) priėmimo įstaigos gali patirti dideles 

išlaidas, susijusias su įvairiose šalyse pateiktų paraiškų išnagrinėjimu.  

 Tačiau duomenys apie šias išlaidas vis dar yra kokybiniai. Reikėtų surinkti 

Europos mastu palyginamus duomenis apie pirmą kartą stojančiųjų į aukštąsias 

mokyklas judumo modelius. 

Politikos rekomendacijos, kaip visoje Europos Sąjungos gerinti bendradarbiavimą 

priėmimo srityje  

Itin svarbu keistis informacija apie priėmimo reikalavimus visoje Europoje. Pritaikius 

priemones, skirtas paskatinti keitimąsi informacija ir padėti nacionalinėms priėmimo 

įstaigoms nagrinėti judžių studentų paraiškas, sumažėtų nagrinėjimo išlaidos ir Europos 

aukštojo mokslo sistema pritrauktų daugiau pareiškėjų iš užsieniečių. 

 

Šie pasiūlymai nebūtinai reiškia, kad būtina labiau suderinti priėmimo sistemas, nes tai 

prieštarautų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) nuostatoms2. 

 

                                                 
1  Tyrime daugiausia dėmesio skiriama judumui Europos viduje (ES pareiškėjų judumui ES valstybėse narėse). 
2  Europos Sąjungos sutarties 165 straipsnis.  
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Trys galimos Europos Sąjungos veiklos kryptys 

Tyrime pasiūlytos trys galimos veiklos kryptys, kaip pagerinti priėmimo sistemų teisingumą 

ir kokybę ir skatinti judumą. Dviem rekomendacijom įgyvendinti reikės, kad Europos 

Sąjungos institucijos imtųsi aktyvių veiksmų. 

 

 1 galimybė: išlaikyti esamą padėtį, kai studentai toliau ieško informacijos šalyje, 

kurioje jie planuoja studijuoti, arba kilmės šalyje. Šiuo atveju Europos institucijos 

nepatirtų papildomų išlaidų, bet dėl to susidarytų gana didelės su paraiškų 

nagrinėjimu susijusios išlaidos, ypač, jeigu studentai pateikia kelias paraiškas. 

 2 galimybė: įsteigti priėmimo įstaigų registrą, kad būtų galima keistis 

geriausiąja patirtimi. Europos Sąjunga galėtų padėti keistis su priėmimu susijusia 

informacija, pasinaudodama Europos nacionalinių priėmimo įstaigų registro 

paslaugomis. Europos registrui įsteigti reikėtų nedaug išlaidų, bet nauda būtų didelė: 

keitimasis informacija padėtų skatinti judumą ir gerinti priėmimo kokybę ir 

teisingumą, taip pat kvalifikacijos pripažinimą. 

 3 galimybė: sukurti paramos sistemą, siekiant padėti nagrinėti įvairiose 

šalyse paduotas paraiškas. Europos Sąjungos institucijos galėtų sukurti 

platformą, skirtą padėti nacionalinėms priėmimo įstaigoms ir judiems studentams. 

 

2 ir 3 galimybėms įgyvendinti pradžioje reikės tam tikrų organizacinių išlaidų, bet sumažės 

visose valstybėse narėse studentų, administratorių ir universitetų patiriamų su paraiškų 

nagrinėjimu susijusių išlaidų. 

 

Tyrime rekomenduojama, kad Europos Parlamentas apsvarstytų šias tris galimas veiklos 

kryptis ir per suinteresuotųjų subjektų praktinius seminarus išbandytų jų tinkamumą. 

Rekomendacijos ES valstybių narių vyriausybėms 

Kadangi nacionalinės priėmimo sistemos itin skiriasi, tyrime pateikiamas ne griežtų 

rekomendacijų rinkinys nacionalinėms vyriausybėms, o politikos įgyvendinimo priemonių 

rinkinys, kurį reikia vertinti kritiškai, atsižvelgiant į kiekvienai šaliai būdingas aplinkybes. 

Rekomendacijos suskirstytos į tris pagrindines analizės sritis. 

 

Teisingumo srityje rekomenduojama, kad valstybės narės: 

 

 paisydamos savo šalies tradicijų, sukurtų priėmimo sistemas, pagal kurias būtų 

teikiama kiek galima daugiau informacijos būsimiems pareiškėjams; 

 priėmimo etapuose tikrintų studentų galimybes sėkmingai baigti studijas, o ne vien 

tik stojimo kriterijų atitikimą; 

 įvertintų dabartinę praktiką, susijusią su netradiciniais besimokančiais asmenimis, ir 

apsvarstytų tokias priemones, kaip ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybių 

nustatymas arba padidinimas priėmimo etapuose. 

 

Kokybės srityje rekomenduojama, kad valstybės narės: 

 

 skatintų universitetus įdarbinti pakankamai daug aukštos kvalifikacijos darbuotojų 

priėmimo funkcijoms vykdyti; 
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 skatintų priėmimo įstaigas kritiškai įvertinti paraiškoms teikti ir nagrinėti numatytą 

laiką; 

 stiprintų universitetų ir vidurinių mokyklų bendradarbiavimą siekiant, kad 

moksleiviai priimtų sprendimus, turėdami pakankamai informacijos. 

 

Judumo srityje rekomenduojama, kad valstybės narės: 

 

 užtikrintų keitimąsi iš kilmės šalies gauta informacija apie paraiškas ir įstojimo 

duomenis visose valstybėse narėse; 

 pašalintų studentų judumo kliūtis visuose aukštojo mokslo etapuose, įskaitant pirmą 

kartą stojant į universitetą.  


