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Balandžio 22 d. Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis ir Vilniaus
universiteto rektorius akad. Benediktas Juodka pasirašė valstybės projekto „Aukštųjų mokyklų
studentų ugdymo karjerai ir absolventų karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su
studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų
priemonių sukūrimas (I etapas)“ administravimo ir įgyvendinimo sutartį. Bendra projekto suma yra
10,8 mln. litų, skirtų iš ES struktūrinių fondų. Projektą įgyvendins 12 universitetų, 15 kolegijų ir
Lietuvos pramonininkų konfederacija. Projektas apims apie 77 proc. Lietuvos studentų ir aprėps
visas studijų sritis.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2010-04-22 – 2013-04-22.
Studijos aukštosiose mokyklose - vienas iš svarbiausių etapų individo karjerai, kadangi šiuo metu
priimami svarbūs sprendimai, susiję su profesijos pasirinkimu, įsidarbinimu. Gebėjimas pačiam
dirbančiajam valdyti asmeninę karjerą šiandien įvardijamas kaip viena svarbiausių bendrųjų
kompetencijų. Todėl aukštojo mokslo sistema turi prisidėti prie studentų karjeros valdymo
gebėjimų stiprinimo ir iškylančių karjeros problemų šalinimo.
Projekto tikslas - siekti nacionalinės profesinio orientavimo sistemos užbaigtumo, sukuriant ir
įdiegiant visiems aukštųjų mokyklų studentams prieinamą ir jų poreikius atitinkantį karjeros
valdymo paslaugų modelį ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, karjeros
vertinimo ir absolventų karjeros stebėsenos srityse.
Pagal pasirašytą sutartį metodinės bazės kūrimui ir kokybiškam aukštųjų mokyklų studentų karjeros
valdymo paslaugų teikimui bus skirta per 7 mln. litų, už kuriuos planuojama parengti aukštųjų
mokyklų poreikius atitinkantį studentų karjeros valdymo paslaugų modelį, sukurti priemonių
rinkinius aukštųjų mokyklų studentų karjerai valdyti, parengti 263 specialistus karjeros valdymo
paslaugoms teikti aukštųjų mokyklų studentams ir suteikti 3000 aukštųjų mokyklų studentų ugdymo
karjerai bandomąsias paslaugas.
Informacinėmis technologijomis pagrįstos virtualizuotos infrastruktūros kūrimui ir studentų
karjeros valdymo ir absolventų karjeros stebėsenos paslaugų teikimui bus skirta beveik 3 mln. litų,
už kuriuos planuojama: parengti dokumentacijos rinkinį nacionalinei informacinei sistemai kurti,
sukonstruoti ir VU įdiegti nacionalinę informacinę sistemą ir organizuoti duomenų, reikalingų
aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenai, surinkimą iš studentų.
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