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Švietimo ir mokslo ministrui Dainiui Pa vaikiui

201.1-11-04 Nr. 1-1333

LIETUVOS KOLEGIJŲ DIREKTORIŲ KONFERENCIJOS PASIŪLYMAI DĖL f STATYMO
TOBULINIMO
Daugelis Europos valstybių, turinčių binarinę aukštojo mokslo sistema. įgyvendinant
pagrindines Bolonijos proceso nuostatas. įsiveda ir taip vadinama profesinio magistro kvalifikacini
laipsni, kaip natūralų į praktika orientuotą profesijos bakalauro tęsinį. Tai profesinė (taikomoji) antros
pakopos studijų programa orientuota labiau ne į mokslinių, o į profesinių kompetencijų tobulinimą.
todėl iškeliant mažesnius reikalavimus akademiniam aukštosios mokyklos lygiui, tokia programa
reikalauja iš dėstytojų geresnių praktinių žinių bei gebėjimų valdyti šiuolaikinę specialiąja
technologinę įrangą, mokėjimą organizuoti bei valdyti sudėtingus procesus ir pan.
Siūlome patobulinti rengiami} Mokslo ir studijų įstatymų (MSI), leidžiant Švietimo ir mokslo
ministerijos nustatyta tvarka profesinės magistral! tūros studijas vykdyti i praktika orient uolom >
aukštosioms mokykloms -kolegijoms, arba kolegijoms kartu su universitetais. Toks sprendimas:
•

atitiktu

Bolonijos

proceso nuostatas dėl

aukštojo

mokslo formų ir turinio

d i \ e rsi Ii ka v i mo ir u žt i kri n t ų k oleg ij ų absol veimi m oky mo si vi sa g y v cni m ą koi i eepc i jos į gy ve nd i n i i na:
•

mažintu jaunimo studijų poreikį užsienyje ir jaunimo nedarbą, nes teistų geriau

realizuoti asmens specifinius gebėjimus;
•

labiau atitiktų darbo rinkos poreikius gauti aukštos kvalifikacijos į praktika orientuotus

specialistus;
padidintų Lietuvos aukštojo mokslo patrauklumų Europos bei Pasaulio aukštojo mokslo
erdvėje;
•

padėtų spręsti region ini ų ir special i zuot ų koleg ij ų pro blem as;

•

sudarytų geresnes sąlygas kolegijų dėstytojų taikomųjų mokslinių kompetencijų

tobulinimui ir mokslinei veiklai:
•

s ust i primų un i vers i te l ų i r kolegijų be ndradarbi a v imą.

Šios nuostatos realizavimui siūlome padaryti tokius MS[ pataisymus:
i

39 sir. 3 d. papildyti:

Antrosios pakopos studijų vykdymas siejamas su universitete ar

kolegijoje vykdomos mokslo (meno) veiklos arba profesinių kompetencijų realizavimo rezultatais
2.

46 str. 2 dalies 3 p. harmonizuojant su. 2 dalies 1 p. papildyti- antroji - profesinis

magistrantu ros, tnagistrantūros:
3. 46 str. 3 dalį papildyti:

Antresios-pakopos^aipsių--trtrteįyanėia^ Magistro studijų

programas gali vykdyti universitetai. Profesinės magistrą n t Gros studijas gali vykdyti universitetai
ir kolegijos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka..."';
4. 47 str. 6 dalį papildyti: Magistrantuios Antrosios pakopos koiciginii; ir universitetinių
studijų programos apimtis yra ne mažesne kaip 90 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų.
5. 48 su

2 dalį papildyti:

Profesinės magistram Gros studijos skiriamos giliau

pasirengti profesinei veiklai reikalaujančiai ne tik žinių, bet ir gebėjimų Įgyjamų ir pritaikomų
praktinėje veikloje. Šias studijas gali vykdyti kolegijos kartu su universitetais. Universitetai
laiduoja tokių studijų mokslinės veiklos rezultatus.
6. 4<S str. 3 dalį papildyti: ..Bendruosius ir specialiuosius reikalavimus (studijų krypties.
krypčių grupes arba studijų srities aprašus) pirmosios pakopos, vientisųjų studijų n magistfantūroantrosios pakopos studijų programoms tvirtina Švietimo ir mokslo ministerija.
Viso Lietuvos kolegijų sektoriaus vardu tikiuosi Jūsų supratimo ir paramos.
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