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Anotacija 

Verslo aplinkos pokyčiai lemia, kad aukštojo mokslo sistemoje naujai rengiami specialistai turi ne tik perprasti valstybines ir 
verslo sistemas, jų veikimo ir reguliavimo mechanizmus, bet ir inicijuoti procesus naudodamiesi atsinaujinančiomis galimybė-
mis. Atsižvelgiant į tai, kad darbo vietoje priimami sprendimai turi didelę reikšmę organizacijos veiklos rezultatams ir tolesnei 
plėtrai, o ir visuomenė nuolat didina reikalavimus tiek mokymo programoms, tiek darbuotojų profesionalumui, atsakomybei, 
lojalumui ir kitais atžvilgiais, šiame straipsnyje analizuojami teoriniai profesinės kompetencijos aspektai ir profesinės kompe-
tencijos transformacijos prielaidų ir padarinių poveikis verslo aplinkai. 

Reikšminiai žodžiai: profesinė kompetencija, gebėjimai, transformacija. 

ĮVADAS 

Dėl žinių ekonomikos svarbos didėja visuomenės priklausomybė nuo aukšto lygio profesionalų, o tai sukelia tiek dar-
bo rinkos, tiek visos visuomenės pokyčius. 

Šiandieninė verslo aplinka lemia poreikį turėti itin išlavintų gebėjimų naudotis informacijos srautais, naujausio-
mis technologijomis, mokėti kelias užsienio kalbas ir panašiai. Tad ir asmeniui, ir visuomenei, kartu ir juos ugdančiai 
švietimo sistemai keliami nauji reikalavimai. Įgyta profesinė patirtis nėra statiška, sukaupta visam laikui, todėl švie-
timas, ypač ugdymo turinys, negali nesikeisti. Švietimo sistema taip pat privalo reaguoti į visuomenės, ekonomikos 
pokyčius ir paties ugdymo proceso kaitą. 

Dabar organizacijos darbuotojų žinios ir gebėjimai tampa pagrindiniu konkurenciniu pranašumu. Konkurencinį 
pranašumą lemia išskirtinės visų lygių darbuotojų kompetencijos, tad tikslinga jas kaupti nustatant pastarųjų tarpu-
savio sąryšį. 

Pastaraisiais dešimtmečiais keitėsi profesinės kompetencijos įgijimui ir išlaikymui tiek versle, tiek viešajame sek-
toriuje keliami reikalavimai. Kintančioje verslo aplinkoje veikiančioms organizacijoms itin aktuali profesinių kompe-
tencijų kaita, pastarosios susiduria su naujais visuomenės socialinės raidos poreikiais, atsirandančiais tiek dėl globalių, 
tiek dėl lokalių veiksnių. Dėl šių pokyčių svarbi kiekvieno darbuotojo kompetencija, gebėjimas transformuoti turimą 
informaciją į individualizuotus sprendimus, įžvelgti naujose situacijose galimybes ir padėti kitiems jomis pasinaudoti 
(Ginevičius, Ginevičienė, 2009). 

Temos aktualumas. Kintantys ir didėjantys šiuolaikinės visuomenės poreikiai skatina nuolatinį mokymąsi ir nau-
jų kompetencijų įgijimą. Dažnai kyla klausimas, kurie dalykai ir kokiu mastu ugdo profesinę kompetenciją, o ypač 
praktinius jos aspektus. Pastaruosius identifikavus, būtų galima tobulinti mokymosi procesą, gerinti teorinių žinių 
perteikimo ir praktinių įgūdžių ugdymo ryšius. Šitai padėtų skatinti studijuojančius ar ketinančius studijuoti asmenis 
analizuoti turimas praktines kompetencijas ir tikslingai pasirinkti mokymo programas. 

Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti profesinių kompetencijų transformacijos svarbą ir problemas kintančioje vers-
lo aplinkoje. Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros šaltinių analize, aptariamas profesinių kompetencijų turinys, 
nagrinėjamos transformacijos prielaidos ir poveikis tiek mokymo procesui, tiek verslo aplinkai. 

Uždaviniai: išnagrinėti profesinių kompetencijų esmę ir struktūrą, atskleisti profesinių kompetencijų transforma-
cijos tendencijas.

Tyrimo objektas – profesinių kompetencijų transformacija. 
Tyrimo metodai: lyginamoji analizė, abstrahavimas, dokumentų turinio analizė, statistinių duomenų analizė. 

PRoFESINIų KoMPETENCIJų TEoRINIAI ASPEKTAI 

Mokslinėje literatūroje yra įvairių kompetencijos sąvokos interpretacijų ir apibrėžimų. Ši sąvoka dažnai vartojama tiek 
kasdien bendraujant, tiek nagrinėjant sudėtingas darbo rinkos ar organizacijų socialinės aplinkos problemas. Vyrau-

© Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, 2011                                            ISSN 2029-2805 (print)
http://www.leda.lt         ISSN 2029-2813 (online)



76

jančiuose apibūdinimuose kompetencijos sąvoka pateikiama kaip įgūdžių, žinių, požiūrių arba esminių asmeninių 
savybių, kurios nusako elgesį, sinonimas (Darškuvienė, 2008). Kompetencijos sąvoka vartojama nuo XVI a., tačiau 
iki šiol nėra vieno jos apibrėžimo (1 lent.).

1 lentelė. Kompetencijos sąvokos interpretavimas 
Autorius Esmė ir turinys

Good, 1959
Tai gebėjimas praktinėse situacijose taikyti pagrindinius tam tikro turinio princi-
pus ir technikas.

McClelland, 1973 Tai tam tikri asmenybės gebėjimai, kuriuos galima apibūdinti elgesio terminais.
Jovaiša, 1990 Tai gebėjimas pagal kvalifikaciją, žinias, įgūdžius gerai atlikti veiklą.
Lietuvos Respublikos profesinio 
mokymo įstatymas, 1991 

Kompetencija – mokėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, įgūdžių, 
gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma.

Ivanovic, Collin, 1997 Kompetencija – tai rezultatyvumas, gebėjimas atlikti darbe reikalingas užduotis.
Tarptautinių žodžių žodynas, 
2001

Kompetencija (lot. competentia) – tai funkcinis gebėjimas adekvačiai atlikti tam 
tikrą veiklą.

Weinert, 2001 Tai žinios ir patirtis bei sveiko proto galia.

Whiddett, 2003
Kompetencijos tyrimai orientuojasi į konkrečiam darbui atlikti reikalingų veiksmų 
aprašymą.

Laužackas, Stasiūnaitienė, 
Tarasevičienė, 2005

Tai gebėjimo atlikti tam tikrą funkciją turėjimas, kompetentingumas, to gebėjimo 
raiška, kokybiškumas ir naudojimas praktinėje veikloje.

Jucevičienė, 2007
Kompetencija traktuojama kaip gebėjimas įvertinti naują situaciją, pasirinkti jai 
esant tinkamus veiklos metodus ir nuolat integruoti dalykines ir profesines žinias.

Aukštojo mokslo įstatymas, 2000

Profesinė kompetencija – profesinis pasirengimas, įgyjamas baigus pagrindines stu-
dijas, specialiąsias profesines ar vientisąsias studijas, taip pat magistrantūrą, rezi-
dentūrą ar meno aspirantūrą.

Apibendrinant lentelėje pateiktus apibūdinimus, galima teigti, kad vieni autoriai kompetenciją supranta kaip 
gebėjimą atlikti tam tikrą veiklą, grindžiamą individo žiniomis, mokėjimais, įgūdžiais, požiūriais, patirtimi, polin-
kiais, asmeninėmis savybėmis ir vertybėmis; kiti – kaip įgūdžius, gebėjimus, žinojimą ir charakteristikas, susijusias su 
žmonių veikla bendraujant ir siekiant norimo rezultato, atliekant užduotis tam tikromis aplinkybėmis. Esant tokiai 
apibūdinimų gausai, tikslinga daryti prielaidą, kad tai nėra tik žinių ar įgūdžių visuma, o gebėjimas tinkamai ir laiku 
jas panaudoti ir šitaip įgyti konkurencinį pranašumą. 

Kompetencijos struktūrą, raidą ir vertinimą veikia socialinė ir kultūrinė aplinka. Anksčiau kompetencija reiškėsi 
asmenų darbo atlikimu organizacijoje ir siekiu diferencijuoti darbo atlikimo lygius, kai kompetencijos požymiai gali 
būti apibrėžti stebint, kaip asmuo dirba. 

Kiekvieno darbuotojo kompetencijas sudaro: formalizuotos kompetencijos, išreikštos valstybės pripažintais diplo-
mais ir pažymėjimais, dokumentuoti neformaliojo mokymosi rezultatai – tai, ką įgyjame tobulindamiesi įvairiuose 
kursuose ir seminaruose; kompetencijos, kurias esant žinome, bet kurios nėra pripažintos, mums nežinomos kompe-
tencijos (Laužackas, Stasiūnaitienė, 2005). 

H. Haste (2001) teigimu, organizacija, priimdama darbuotoją, turi atsižvelgti į tokias kompetencijas: 1) techno-
loginio pobūdžio – vertina individo sąveiką su pasauliu, kurią lemia tinkamai panaudojami technologiniai gebėjimai; 
2) dviprasmybės ir įvairovės kompetencija, kurią lemia dvi tradicijos: viena pagrįsta vertybėmis – tolerancija, teisingu-
mu ir dėmesingumu, kita – epistemologija, kuri kritikuoja supratimą apie žinojimą; 3) bendruomenės sąsajų paieška 
ir palaikymas, kurie atitraukia nuo pažinimo ir perkelia į socialinę ir asmeninę sritis; 4) motyvacijos vadyba, emocijos 
ir troškimai; 5) tarpininkavimas ir atsakomybė – pagrindinis dėmesys tenka moralei, atsakomybei ir pilietiškumui. 

Analizuojant mokslinę literatūrą, matyti, kad diskusijų kyla ne tik dėl pačios sąvokos skirtumų, bet ir dėl kom-
petencijos matavimo galimybių. Kompetencija gali būti matuojama, o matavimo rezultatai gali objektyviai parodyti 
geresnio ir vidutinio darbuotojo skirtumus. Pastaroji yra ne tik mokymosi rezultatas, bet ir individualių darbuotojo sa-
vybių panaudojimas konkrečioje darbinėje situacijoje (čiūtienė, Šarkiūnaitė, 2004; Lepaitė, 1998). Daugelis moksli-
ninkų pabrėžia, kad kompetencijų matavimo ir vertinimo metodologija priklauso nuo sąvokos apibrėžimo, konteksto 
ir klasifikavimo principų, taip pat yra daugiamatė. Išskiriami keli požiūriai: vieni mano, kad kompetencijų matavimas 
iš esmės neįmanomas (P. Ellström, 1998), kiti laikosi netiesioginės kompetencijų vertinimo strategijos, teigdami, 
jog kompetencijos turinį parodo išklausytų kursų, seminarų kiekis, individo turima patirtis (Boyatzis, 1982). Dar 
kiti mano, kad kompetenciją galima pamatuoti tiesiogiai naudojant savęs įvertinimo klausimynus (Jasper van Loo, 
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Judith Semeijn, 2001; B. S. Hutto, 2004). Pastarieji mini dar vieną būdą – ekspertinį vertinimą, kai respondentams 
pateikiamos konkrečios veiklos užduotys ir šių atlikimą stebi ekspertai. Tai geriausias būdas, nes sudaro realias sąlygas 
demonstruoti kompetencijas, tačiau reikalauja papildomo laiko ir žmogiškųjų išteklių. Su tomis pačiomis problemo-
mis susiduria ir autoriai, nagrinėjantys profesinių kompetencijų matavimo klausimus. 

Nagrinėjant profesinių kompetencijų esmę ir turinį, tikslinga atkreipti dėmesį į dar du požiūrius, vadinamus mo-
deliais, kurie atskiria europinę (funkcinę analitinę) ir amerikietišką (asmeninių charakteristikų) sąvokos interpretaciją. 
Funkcinį analitinį požiūrį plėtoja Didžiosios Britanijos Iniciatyvioji vadybos chartija, kur kompetencijos pagrindas yra 
bendrieji profesiniai standartai, darbuotojų žinios ir gebėjimai laikomi pagrindiniu konkurenciniu organizacijos prana-
šumu. Asmeninių charakteristikų, kurias pasiūlė R. E. Boyatzis (1982), nuostata – tai individo savybės, priežastiniais 
ryšiais susijusios su efektyviu arba geresniu darbo atlikimu. Tad minėto autoriaus kompetencijos modelis yra orientuotas į 
įnašą akcentuojant individualias vadovo charakteristikas ir siejamas su darbo atlikimo kontekstu. Atitinkamai Didžiosios 
Britanijos modelis sutelktas į rezultatą, pabrėžiami darbo atlikimo reikalavimai siejant su darbo funkcija. 

Profesinio rengimo tradicijos lemia, kad įgyjama tam tikrų sričių kvalifikacija. Tačiau dažnai vienų profesijų kom-
petencijos sutampa su kitų profesijų kompetencijomis. Atsižvelgiant į jų sutaptį, kompetencijos klasifikuojamos į 
monoprofesines, giminingų profesijų ir bendrąsias (Laužackas, 2005). Tad galima teigti, kad įprasti kompetencijos 
apibūdinimai tiesiogiai susiję su profesine kompetencija. 

Remiantis profesinių kompetencijų teoriniu pagrindu ir bendrosiomis kompetencijos teorijomis, galima teigti, kad 
darbuotojo veikloje pasireiškiantys gebėjimai priklauso nuo dalykinės (leidžia asmenį įvardyti konkrečios veiklos srities spe-
cialistu), socialinės (psichologinių savybių, pvz., pasitikėjimo savimi, komunikacinių gebėjimų, gebėjimo prisitaikyti prie 
naujų situacijų, atsakomybės) kompetencijos, kognityvinių gebėjimų (pastabumo, esminių dalykų identifikavimo), sprendi-
mų strategijos (turimos informacijos sisteminimo) ir užduoties charakteristikos (net turėdamas pakankamai žinių, patirties, 
savybių, strategijų, gali susidurti su neįveikiama užduotimi). 

Apibendrinant pateiktą medžiagą, galima teigti, kad profesinė kompetencija yra kaip atskirų sudėtinių veiklos kom-
petencijų visuma. Kompetencijos, juo labiau profesinės, įgijimas nėra baigtinis dalykas, ji turi būti nuolat plėtojama ir 
tobulinama. Tobulinimas yra ne tik trūkstamų profesinių žinių siekimas, bet ir asmeninių savybių keitimas, darbo stiliaus 
koregavimas, naujų elgesio įgūdžių įgijimas. Pastarasis procesas vyksta tam tikromis pakopomis. Dažniausia mokslinėje 
literatūroje išskiriama kompetencijos nustatymo, suvokimo nustatymo, praktinės kompetencijų demonstravimo užduo-
tys, naudojimosi kompetencijomis praktika. Įgytą kompetenciją asmuo darbinėse situacijose integruoja į kitas jau turi-
mas kompetencijas, mąstymą ir elgesį. 

PRoFESINIų KoMPETENCIJų TRANSFoRMACIJoS PRIELAIDoS 

Visuomeninių reiškinių ir procesų kaita tampa nuolatiniu reiškiniu, kuris lemia veiklos raidą ir pažangą. Žodis „trans-
formacija“ susijęs su pokyčiais. Visuomenės, kaip socialinės sistemos, pokyčiai, lemiantys gyvenimo būdą, vertinami 
kiekybiniu ir kokybiniu aspektu (Melnikas, 2002). Tenka pripažinti, kad pastarieji dešimtmečiai yra nuolatinių refor-
mų metas. 

Profesinė kompetencija, kaip tyrimo objektas, yra aktuali vadybos, ugdymo ir kitų socialinių mokslų tyrinėtojų 
sritis. Pastarųjų mokslų tyrimai leidžia teigti, kad profesionalumo koncepcija nuolat kinta: profesinės kompetencijos 
kaitą lemia mokymasis ir mokymosi turinys, naujų technologijų ir darbo procesų kaita. Nuolatinio kompetencijos 
ugdymo būtinumas dažnai siejamas su verslumu, t. y. iniciatyva, įgytomis ir įgimtomis savybėmis, leidžiančiomis no-
vatoriškai mąstyti, veikti, rizikuoti (Juozaitienė, 2003). 

Iš mokslinės literatūros analizės matyti, kaip chronologine tvarka keitėsi kompetencijos apibūdinimas. Ji apima 
ne tik tradicinių žinių ir įgūdžių panaudojimą, bet ir naujų sudedamųjų dalių atsiradimą (pvz., sprendimo strategijų, 
užduoties charakteristikų). Dažnai svarstoma, kokios yra kompetencijos, konkrečiai, profesinės kompetencijos, esmės 
ir turinio pokyčių prielaidos. 

Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į paties laiko padiktuotas aplinkybes, t. y. socialinius, ekonominius, politinius, tech-
nologinius visuomenės gyvenimo pokyčius. Kaip svarbiausią aspektą pastariesiems apibūdinti galima nurodyti vertybių 
perkainojimą paskelbus Lietuvos nepriklausomybę. Iki šio fakto ugdant profesinę kompetenciją buvo pabrėžiama kvalifi-
kacijos suteikimo svarba, t. y. konkrečių įgūdžių ir gebėjimų ugdymas. Pastaraisiais dešimtmečiais itin kito verslo aplinka, 
tad kilo poreikis ne tik turėti atitinkamą kvalifikaciją, bet ir gebėti pritaikyti žinias naujose veiklos srityse. 

Taigi kita transformacijos prielaida būtų specialisto rengimas, orientuotas į nuolatinę įsidarbinimo galimybę. 
Pasak kai kurių autorių, pirmieji teigiami profesinio rengimo pokyčiai pastebėti reformuojant profesinį rengimą, t. y. 
nuo profesinio rengimo, kurio tikslas – suteikti kvalifikaciją, pereinant prie tokio, kurio tikslas – suteikti reikalingas 
kompetencijas (čepas, 2007). 
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Pastaruoju metu daugelis mokymo įstaigų suteikia profesines kvalifikacijas, tačiau ne karjeros kompetencijas. Jos 
ugdomos fragmentiškai, labiau pabrėžiama tinkamos profesijos pasirinkimo svarba, gebėjimas įsidarbinti, lavinimas ir 
panašiai (Rosinaitė, 2008). Darbo rinkos realijos reikalauja mokslinę-praktinę kompetenciją kreipti kompetentingumo 
sampratos link. Pastarasis suprantamas kaip mokantis įgyjamos ne tik funkcinės (profesinės) kompetencijos, bet ir as-
meninės, socialinės ir metodinės kompetencijos atlikti tam tikrą profesinę veiklą. Minėtos kompetencijos dažnai nėra 
susijusios su konkrečia profesija (Laužackas, 2005). 

Minėta, kad profesinės kompetencijos susideda iš atskirų sudėtinių veiklos kompetencijų, kurių ugdymas siejamas 
su atsaku į verslo aplinkos, darbo rinkos poreikius. Pastaruoju metu itin daug dėmesio skiriama tiek turinio, tiek pro-
cedūrinėms žinioms. Turinio žinios apima informaciją apie partnerius, pokalbių temas, kalbos taisykles. Procedūrinės 
žinios apima tikslų formulavimą, jų prioritetų nustatymą, problemų sprendimą, kitų elgesio numatymą, tinkamų 
gebėjimų pasirinkimą, veiksmų koordinavimą ir tikslo įgyvendinimą (Knapp, Daly, 2002). Žinios įgyjamos mokantis, 
kaupiant patirtį ir stebint. 

Nagrinėjant kompetencijų transformacijos prielaidas, tikslinga paminėti glaudesnį mokymo institucijų, valstybi-
nių ir visuomeninių organizacijų bei įmonių vadovų bendradarbiavimą. Jo rezultatas – rengiamos naujos ir tobuli-
namos jau esamos mokymo programos, mokomųjų dalykų turinys, o mokymosi rezultatai siejami su bendrosiomis 
kompetencijomis (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialine, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmenine) 
ir esminėmis dalykinėmis kompetencijomis. 

Profesinių kompetencijų transformacijos prielaidos lėmė švietimo srities pokyčius, tačiau nepakankamai dėmesio 
skirta darbo rinkos paklausos ir pasiūlos pusiausvyros problemoms. 

Analizuojant aukštųjų mokyklų studentų skaičiaus kitimą pagal pasirinktas mokymo sritis matyti, kad 2007–2009 m. 
pokyčiai neryškūs. Daugiausia studentų 2009–2010 m. studijavo verslą ir administravimą, inžineriją ir inžinerines pro-
fesijas, paslaugas asmenims, atitinkamai 2008–2009 m. pirmųjų pozicijų neužleido jau minėtos sritys, išskyrus paslaugas 
asmenims, – pastarąsias minėtu laikotarpiu aplenkė architektūros ir statybos sritis. 

Atkreiptinas dėmesys, kad iš kolegijų programų 2009–2010 m. daugiausia studentų studijavo socialinius mokslus, 
menus ir technologijas bei biomedicinos mokslus. 

Analizuojant švietimo statistinius duomenis, matyti, kad 56 proc. visų stojusiųjų 2009–2010 m. pasirinko so-
cialinius mokslus (kolegijose atitinkamai 62 proc.), 19 proc. pasirinko technologijos mokslus (kolegijose – 23 proc.). 
Populiariausia studijų kryptis yra verslas ir administravimas, teisė, taip pat sparčiai populiarėja socialinių ir elgsenos 
mokslų krypties programos (2 lent.). 

2 lentelė. Pasirinkusiųjų konkrečias kolegijų studijų programas skaičius 2009–2010 m.
Programos pavadinimas Rodiklis
Verslas ir administravimas 26 242
Inžinerija 5 754
Teisė 3 791
Sveikatos priežiūra 3 748

Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija

Pastarųjų metų darbo rinkos pokyčiai, visuomenės nuostatų ir ekonominių, socialinių, politinių, technologinių 
procesų sparta pakoregavo kai kurių aukštojo mokslo institucijų studijų programas. Švietimo ir mokslo ministerijos 
duomenimis, 2010 m. pakankamai norinčiųjų studijuoti nesurinko 59 studijų programos (socialinių, humanitarinių, 
biomedicinos ir menų sričių). Tokią padėtį galima paaiškinti darbo rinkos pasiūlos ir paklausos neatitikimu. Atrodytų, 
ateities tendencijos gana pesimistinės, tačiau studentų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, t. y. atitinkamas profesines kom-
petencijas, nagrinėjamu laikotarpiu daugėjo (3 lent.).

3 lentelė. Studentų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, skaičius 2005–2009 m.
Aukštasis mokslas 2005 2006 2007 2008 2009
Universitetinis 18 312 20 609 21 402 20 462 21 594
Neuniversitetinis 11 173 12 475 11 940 11 949 12 189

Šaltinis: Statistikos departamentas

Analizuojant pateiktus duomenis, matyti, kad darbo rinka kasmet pasipildo darbo jėga. Taip pat būtina paminėti, 
kad darbo rinkoje vyksta savaiminis darbo išteklių pasiskirstymas, todėl kai kurie autoriai itin pabrėžia specialisto, 
gebančio transformuoti turimas žinias ir įgūdžius į inovacinę profesinę veiklą, rengimą. 
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Savaiminis darbo išteklių pasiskirstymas darbo rinkoje turi ir trūkumų. Dėl įvairiapusio darbo rinkos pobūdžio ir 
iš anksto nulemtų nesutapimų, darbo rinkoje gali atsirasti didžiulis ilgalaikis neatitikimas (t. y. to, ko reikia darbda-
viui, ir to, ką siūlo darbo rinka, neatitikimas) – potencialūs darbuotojai neturi galimybių įsidarbinti (didelis nedarbo 
lygis), o darbdaviams sunku rasti reikalingos kvalifikacijos darbuotojų. 

Mokslinėje literatūroje nagrinėjant darbo rinkos ir švietimo sistemų santykį pateikiamos pasiūlos ir paklausos teorijos 
(Brisbois, 2008). Pasiūlos teorijos teigia, kad platesnis ir gilesnis išsilavinimas darbuotojams kuria intelektinį kapitalą. 
Paklausos teorija teigia, kad darbuotojas ir darbdavys reaguoja į darbo rinkos pokyčius. Teorijos laikomos ir optimisti-
nėmis – švietimo sistema turi parengti darbuotojus, pasižyminčius kompleksiniais analitiniais gebėjimais, reikalingais 
žinių ekonomikai; ir pesimistinėms – darbuotojų trūkumą arba nedarbo lygį lemia modernios gamybos sistemos, kurių 
galimas įdiegimo rezultatas yra automatizacija. 

Pasiūlos ir paklausos teorijos pabrėžia švietimo sistemos, darbdavių ir valstybės institucijų tarpusavio priklauso-
mybę. Darbdaviai kuria kvalifikacinius įsiliejimo į darbo rinką kriterijus, o valstybės institucijos juos įteisina (išduoda 
kvalifikacijos pažymėjimus, diplomus ir pan.). Pasiūlą veikia demografiniai pokyčiai, visuomenės narių poreikiai, 
teisinė aplinka. Dėl šių priežasčių didėja išsilavinimo svarba. Ji lemia kvalifikacinių ir profesinių kompetencijų įgijimo 
pokyčius. Tačiau tai tik teorijos, o švietimo sistemos, darbdavių ir valstybės institucijų tarpusavio bendradarbiavimas 
ir svarba lieka neapibrėžti. 

Daugelio švietimo specialistų, visuomenės atstovų ir darbdavių nuomone, būtų tikslinga prognozuoti darbo rin-
kos pokyčius ir leidžiant mokymo institucijoms parengti adekvačias mokymo programas sušvelninti profesinių kom-
petencijų transformacijos padarinius. Atitinkamai mažėtų pasiūlos ir paklausos neatitikimas darbo rinkoje. 

Atsižvelgiant į minėtas profesinių kompetencijų transformacijos prielaidas ir darbo rinkos problemas, Švietimo ir 
mokslo ministerijos užsakymu parengta Specialistų ir kompetencijų poreikio žemėlapio studija, kuri apibendrina jau 
atliktus šios srities tyrimus ir pateikia planą, kaip turėtų būti prognozuojamas specialistų ir kompetencijų poreikis. 
Studijoje išanalizuoti septyniolikos viešojo sektoriaus užsakymu per pastaruosius metus atliktų apžvalginių ir konkre-
čių sektorių specialistų poreikio tyrimų rezultatai. Joje pateikiamos kompetencijų poreikio ir prognozavimo valstybės 
mastu rekomendacijos ir numatomos 2011–2016 m. specialistų kvalifikacijų žemėlapio sudarymo kryptys. 

Studijoje siūloma prognozuoti darbo rinkos pokyčius tokiais etapais: makroekonominių rodiklių prognozė, užimtųjų 
skaičiaus pasiskirstymo tarp ūkio sektorių prognozė, darbo rinkos paklausos prognozė, darbo rinkos pasiūlos ir paklausos 
derinimas nustatant „grynąją“ darbo rinkos paklausą, kokybinių darbo rinkos paklausos parametrų analizė ir prognozavi-
mas pagal sektorius, profesijų grupės ir išsilavinimas (Specialistų ir kompetencijų poreikio žemėlapio studija, 2010). 

Planuojant darbo jėgos pasiūlą, problemos išryškėja viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančiuose 
sektoriuose ir dinamiškuose, potencialaus proveržio sektoriuose. Šitaip yra todėl, kad juose naujų darbuotojų paklausa 
tiesiogiai veikiama administracinėmis priemonėmis, nes valstybė privalo užtikrinti tinkamą viešųjų paslaugų teikimą. 
Rinkos mechanizmai čia veikia ribotai. 

Žemėlapio rezultatai naudojami sprendimams priimti ir esamai situacijai atskleisti, taip pat lėšoms darbo rinkos 
priemonėms ir švietimui efektyviau skirstyti. Remiantis specialistų ir kompetencijų poreikio žemėlapio rezultatais 
planuojamas valstybės finansuojamų studentų skaičius. 

Apibendrinant galima teigti, kad profesinių kompetencijų transformacija, kurią sukelia minėtos priežastys, įparei-
gos visus šio proceso dalyvius derinti veiksmus. Tik šitaip bus maksimaliai panaudojamas mokymo (-si) potencialas, o 
įgytos ir nuolat atnaujinamos kompetencijos leis efektyviau ir greičiau prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių. 

IŠVADoS 

Mokslinės literatūros analizė parodė, kad kompetencija interpretuojama įvairiai, t. y. gali būti suprantama 1. 
kaip funkcinis gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, arba panaudoti žinias naujose situacijose. Galima daryti 
išvadą, kad vieno apibūdinimo ir struktūros nėra suformuluota. 
Svarbiausiomis profesinės kompetencijos transformacijos prielaidomis laikoma: konkretaus laikotarpio visuo-2. 
menės sluoksniai ir veiklos aplinka; didėjantis karjeros kompetencijos poreikis; naujų žinių ir įgūdžių įgijimo 
būdai, išskiriant turinio ir procedūrines žinias; darbo rinkos dalyvių bendradarbiavimo kokybė ir siektini 
rezultatai, darbo rinkos pasiūlos ir paklausos neatitikimas. 
Darbo rinkos dalyvių nuomone, tikslinga prognozuoti darbo rinkos pokyčius ir rengiant mokymo programas, 3. 
reikalavimus konkrečioms darbo vietoms bei koreguojant valstybės finansuojamų vietų skaičių sumažinti 
sąnaudas ir riziką. Tačiau siūlytina neabsoliutinti prognostinių duomenų, nes specialistų poreikį gali paveikti 
ir force majeure aplinkybės. 
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THE TRANSFORMATION OF PROFESSIONAL                                                                                                  
cOMPETENcE IN THE BUSINESS ENVIROMENT 

Summary 

The changes of business environment cause that college graduates must not understand public and business systems, their ope-
rations and control mechanisms only but also to initiate the processes by using the renewable options. Due to the fact that the 
decision process at the workplace has important influence on the performance of an organization and its further development, 
the society increases requirements for both of the education programmes and the professionalism of employees, their loyalty and 
responsibility. The article analyses the theoretical aspects of professional competence, the transformation of professional compe-
tence and its impact on business environment. 

Keywords: professional competence, abilities, transformation. 




