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I. ĮŽANGA 

 

Dvasinio konsultavimo antrosios pakopos religijos studijų krypties programa vykdoma 

Klaipėdos universitete nuo 2010 metų. 2012 m. išleista pirmoji absolventų laida. Šių metų kovo 

8 d. Studijų kokybės vertinimo centro sutaryta ekspertų grupė, kurią sudarė Vilniaus universiteto 

prof. dr. Rimantas Kočiūnas, Vilniaus universiteto Onkologijos instituto kapelionas Sigitas 

Grigas, Vilniaus universiteto studentas Justinas Žalys ir grupės vadovas Vytauto Didžiojo 

universiteto prof. dr. Andrius Narbekovas, susipažinę su programos savianalizės suvestine ir jos 

priedais lydima Studijų kokybės vertinimo centro vertinimo koordinatorės Aušros Leskauskaitės, 

lankėsi Klaipėdos universitete. Ekspertai susitiko su fakulteto, kuriame vykdoma vertinama 

studijų programa, administracija, studijų programos savianalizės suvestinės rengėjų grupe, 

dėstytojais, studentais, socialiniais partneriais bei absolventais, susipažino su materialiaisiais 

programos ištekliais ir parašytais baigiamaisiais darbais, pateikė bendruosius pastebėjimus apie 

programą. 

Ekspertai, iš anksto susipažinę ir įvertinę aukštosios mokyklos pateiktą programos 

savianalizės suvestinę, jos prieduose pateiktą medžiagą bei apibendrinę vizito susitikimuose 

išgirstus faktus, teikia šias išvadas. 

 

II. PROGRAMOS ANALIZĖ 

 

2.1. Programos tikslai ir studijų rezultatai 

 

Religijos studijų krypties Dvasinio konsultavimo programos tikslas – „parengti 

dvasinius konsultantus/asistentus, kurie gebėtų šiandieniniame pasaulyje konsultuoti dvasinių 

krizių ir konfliktų, egzistencinių sunkumų bei problemų ištiktus žmones“. Dvasinio konsultavimo 

programos paskirtis detalizuota – „ugdyti magistrantų kompetencijas savarankiškai ir analitiškai 

pasirenkant įvairius būdus ir, organizuojant kitų žmonių darbą, vykdyti [...] dvasinio 

konsultavimo/asistavimo darbą krizes išgyvenančioje ir įvairių problemų kamuojamoje 

visuomenėje“. Magistrantai rengiami konsultacinei veiklai sveikatos apsaugos, švietimo, 

religinėse ir kitose sistemose. Pažymėtina, kad derėtų aiškiau suformuluoti programos tikslus, 

pirmiausiai konkrečiau suformuluojant pačios „dvasinio konsultavimo“ sąvokos apibrėžimą, taip 

pat nustatant jos santykį su „dvasinio asistavimo“ sąvoka, kuri programos aprašyme dažnai 

vartojama vos ne kaip sinonimiška pirmajai sąvokai. 
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Ekspertų grupė atkreipia dėmesį ir į ne visai aiškų programos „taikinį“ – savianalizės 

suvestinėje teigiama bei per vizitą patvirtinta, kad „į sąvoką žmonės įtraukti vaikai, jaunimas, 

susituokusios poros (šeimos), pagyvenę asmenys“. Kažkodėl iš potencialių konsultuojamųjų 

tarpo „iškrenta“ tiesiog pavieniai (gyvenantys ne porose) suaugę žmonės ir niekur nepaaiškinta, 

kodėl jie negali turėti sunkių dvasinių klausimų. Ekspertai pažymi, kad niekur nepažymėtas 

dvasinio konsultanto gebėjimas dirbti su ne rizikos ir ne probleminėmis grupėmis. 

 

Dvasinio konsultavimo savianalizės suvestinėje nurodomas platus spektras programos 

siekinių – išskiriami 24 gebėjimai (tarp jų ir žinių grupių išmanymas), kurių išpildymas 

paskirstytas visos programos metu konkrečiuose studijų programos dalykuose. Visi išskirtieji 

siekiniai susiję su kompetencijomis, kurias nurodo programa: 1) spręsti dvasines-psichologines 

problemas, kurių kyla įvairiose srityse; 2) nustatyti klientų (vaikų, šeimų, bendruomenių ir pan.) 

problemas ir poreikius; 3) tinkamai parinktais metodais atlikti dvasinį-psichologinį įvertinimą; 4) 

planuoti ir vykdyti įvairias dvasinio-psichologinio poveikio priemones (prevencija, mokymai, 

konsultavimas); 5) savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus, kurie leistų įvertinti dvasinio-

psichologinio poveikio priemonių efektyvumą. Ekspertų grupė pažymi, kad kompetencijos 

galėtų būti įvardintos detaliau, taip išryškinant dvasinio konsultanto kompetencijų specifiką, 

kuri, ekspertų vertinimu, lieka nevienareikšmiškai ir nekonkrečiai apibrėžta (ypač 

„konsultavimo“ ir „asistavimo“ kontekste). 

 

Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka studijų rūšį, pakopą ir 

kvalifikacijų lygį. Tikslai yra skelbiami viešai ir yra prieinami www.ku.lt ir www.aikos.lt. 

 

Programa ir jos tikslai parengti, atsižvelgiant į įstatyminių aktų numatytą galimybę 

steigti kapeliono ar dvasinio konsultanto/asistento etatus ligoninėse ir slaugos įstaigose (LR 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sielovados patarnavimų teikimo sveikatos priežiūros 

įstaigose“, 2009 m. liepos 24 d. Įsakymo Nr. V-639). Šiame įsakyme apibrėžtos dvasinio 

asistento pareigybės. Dvasinio konsultavimo specialistų poreikis savianalizės suvestinėje 

negrindžiamas įstaigų poreikių analize. Darbo rinkos poreikiai tokiems specialistams apibrėžti 

greičiau teoriškai, nors nurodomos potencialios jų prisitaikymo rinkoje galimybės (pedagoginės-

psichologinės tarnybos, mokyklos ir t. t.). Kita vertus, lieka neaišku, koks pagal šią programą 

rengiamų specialistų santykis minėtose darbo sferose su jose dirbančiais psichologais, kurių 

kvalifikacija konsultavimo srityje nepalyginamai aukštesnė. Tačiau ekspertai, atkreipdami 

dėmesį, kad iki šiol išleista tik viena absolventų (8 religijos mokslų magistrai) laida ir išklausiusi 
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susitikime dalyvavusių socialinių partnerių (nors jų ir buvo labai mažai) pasisakymus, patvirtina 

dvasinio konsultavimo specialistų naudą ir poreikį organizacijose. 

 

Ekspertų grupė, remdamasi vizito aukštojoje mokykloje gautais duomenis ir 

savianalizės suvestine, pažymi, kad programos pavadinime ir tiksluose reikalingas aiškesnis 

sąvokų vartojimas, nes konsultavimas ir asistavimas vartojami sinonimiškai, nors yra skirtingi 

procesai. Taip pat nenurodytas galimas šių sąvokų santykis. Dvasinio konsultavimo savianalizės 

suvestinės rengėjų grupė įsivėlusią ambivalenciją aiškino kaip angliško pavadinimo – Spiritual 

Care – vertimo į lietuvių kalbą problemą. Atkreiptinas dėmesys, kad panašius į šios programos 

tikslus kelia ir plačiau pasaulyje žinomas „pastoracinis konsultavimas“, kuris programos 

kontekste apskritai neminimas. Tiek vizito metu, tiek išvadose ekspertų grupė pažymi būtinybę 

pašalinti šią ambivalenciją. Ekspertų grupė mato galimybę vartoti programos aprašyme tik 

„konsultavimo“ sąvoką, ją aiškiau ir konkrečiau apibrėžiant šios konkrečios programos kontekste 

ir nebevartoti „asistavimo“ sąvokos. Galima nurodyti šių sąvokų artimumą ir apibūdinti jų 

sąsajas. Taip pat galima vartoti „Dvasinio asistavimo ir konsultavimo“ pavadinimą programai. 

Bet kokiu atveju dabartinis programos aprašas nepakankamai apibrėžia tai, ką duoda programa. 

Čia gal pagelbėtų aiškesnis „dvasinio konsultavimo“ ir „psichologinio konsultavimo“, kuriuo 

užsiima psichologai, atskyrimas ir jo, kaip galima, konkretesnis argumentavimas. Manytina, kad 

tai įvykdoma užduotis, turint galvoje, kad programos realizavimo partneriais yra Katechetikos ir 

Psichologijos katedros. 

 

Srities stiprybės: 

Tai yra unikali tarpdisciplininė teologijos ir psichologijos programa. 

Srities silpnybės: 

Būtina eliminuoti konsultanto/asistento sąvokos vartojimo dviprasmiškumą, kuris 

užkerta kelią programos pavadinimo ir suteikiamos kvalifikacijos dermei. 

 

2.2. Programos sandara 

 

Studijų programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus. Programos apimtis 120 

kreditų. Per semestrą studijuojami ne daugiau kaip penki studijų dalykai. Baigiamojo magistrinio 

darbo rengimui skirta 30 kreditų.  

Studijų dalykai ir (ar) moduliai išdėstyti pakankamai nuosekliai, nors kai kurių dalykų 

temos yra pasikartojančios, pavyzdžiui, Gyvybės ir mirties etika ir Mirties fenomenas religijose. 
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Dalykas Teologija ir psichologija labiau atitinka bakalauro studijų dalyką, todėl būtų 

reikalinga pakeisti pavadinimą (nors turinys ir atitinka antrosios pakopos studijų lygį). 

 

Kadangi ši magistrantūros programa kviečia mokytis skirtingų specialybių bakalaurus, 

neaiškiai apibrėžtos išlyginamosios studijos. Daugumai studentų, baigusių katechetikos 

bakalauro studijas, akivaizdžiai trūksta bazinių psichologijos dalykų, reikalingų kvalifikuotai 

konsultavimo praktikai, įsisavinimo; psichologijos ir kitų specialybių bakalaurams trūksta 

bazinių teologijos žinių. Visa tai reikalauja rūpestingiau pasirūpinti studentų žinių 

suvienodinimu. 

 

Studijų dalykų ir modulių turinys iš esmės atitinka studijų rūšį ir pakopą. 

 

Dalykų (modulių) turinys ir metodai leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus. 

Ekspertų nuomone, Konsultavimo proceso dėstymui skirta kiek per daug valandų – dalį jų būtų 

galima skirti vieno iš bazinių konsultavimo programos kursų - Asmenybės teorijos – dėstymui. 

Šios programos kontekste kursas galėtų vadintis Asmenybės teorijos: psichologinė ir religinė 

perspektyva. 

 

Srities stiprybės:  

Programos tarpdiscipliniškumas ir tinkamas teologijos ir psichologijos disciplinų 

balansas. 

Srities silpnybės: 

Išlyginamųjų dalykų trūkumas. Psichologijos bakalaurams – teologijos dalykų, o 

teologijos bakalaurams psichologijos dalykų. 

 

2.3. Personalas 

 

Savianalizės suvestinėje deklaruojama, kad studijų programoje dirbantis personalas 

visiškai atitinka „magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo reikalavimus“. 

Iš esmės analizuodama universiteto atsiųstus dokumentus, ekspertų grupė nerado neatitikimų: iš 

14 programoje dalyvaujančių dėstytojų 13 yra humanitarinių (teologija) arba socialinių mokslų 

(psichologija, edukologija) daktarai. Išskyrus tai, kad yra vienintelė mokslinio laipsnio neturinti 

dėstytoja D. Būtienė, tačiau dėstomi dalykai – Konsultavimo procesas ir Konsultavimo praktika– 

ekspertų nuomone, dėl 22 m. konsultavimo ir psichoterapijos darbo patirties kompensuoja šį 

formalų reikalavimą. Juolab kad lektorė D. Būtienė dabar tęsia doktorantūros studijas. 
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Dėstytojų kaitos programos vykdomuoju laikotarpiu neužfiksuota. Ekspertai vertina 

tokią situaciją teigiamai, nes programa dar labai jauna (vykdoma nuo 2010 m.) ir reikalauja 

ilgesnio stebėjimo galimai reikalingiems pakeitimams vykdyti. 

 

Dėstytojų kvalifikaciją ekspertai vertina kaip pakankamai aukštą užsibrėžtoms 

kompetencijoms suteikti. Kadangi tai yra unikali Lietuvoje programa, nėra specialiai šiai 

programai paruoštų dėstytojų. Studentai apie dėstytojų kvalifikaciją atsiliepė teigiamai. 

 

Dauguma dirbančiųjų dėstytojų yra savo sričių (teologijos ir psichologijos) mokslinių 

tyrimų vykdytojai, tačiau tiesiogiai dvasinio konsultavimo tyrimų neatlieka. Ekspertų grupė 

pažymi, kad sėkmingam programos vykdymui ir tarpdisciplininei sintezei būtinas dėstytojų 

stažavimasis ir patirties perėmimas iš panašias programas vykdančių universitetų (Čekija, Italija, 

JAV) bei dvasinio konsultavimo mokslinių tyrimų iniciavimas. 

 

Katechetikos ir Psichologijos katedrų dėstytojai dalyvauja KU Pedagogikos fakulteto 

mokslinio tyrimo programoje Ugdymo kokybės gerinimas siekiant žmogaus savirealizacijos. 

Katechetikos katedros potemė – Krikščioniškų vertybių ugdymas šiuolaikinėje visuomenėje. 

Tokie vykdomieji tyrimai tiesiogiai dengia teologijos ir edukologijos laukus bei patenka į galimų 

dvasinio konsultavimo tyrimų lauką. 

 

Vizito metu patvirtinta, kad KU darbuotojų profesinį tobulėjimą skatina kas penkeri 

metai vykdoma pedagoginio ir mokslo personalo atestacija, kuria nustatomas dėstytojų 

kvalifikacijos tinkamumas. Kvalifikacijos kėlimui universitetas finansuoja disertacijų gynimą, 

vadovėlių ir monografijų rengimą, apmoka stažuotes ir kvalifikacijos kėlimo kursus. Dėstytojai 

dalyvauja tarpuniversitetinėse konferencijose. Ekspertų vertinimu, universitetas sudaro 

pakankamas sąlygas dėstytojų profesiniam tobulėjimui. 

 

Savianalizės suvestinės teigimu, „per analizuojamąjį laikotarpį dvi programos 

dėstytojos (L.Brazdeikienė, R.Gedutienė) po keletą kartų buvo išvykusios į kitų šalių 

universitetus pagal Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programas“. Ekspertų grupė 

pažymi, kad dauguma L.Brazdeikienės ir R.Gedutienės vizitų vyko iki Dvasinio konsultavimo 

programos startavimo, tačiau tai nepakeičia jų suteiktos kompetencijos. Dėstytojai pasinaudoja 

Erasmus ir kitomis mainų programomis ir sulaukia vizituojančių dėstytojų (2010 m. M. 

Lockiewicz), tačiau skatintinas didesnis akademinis judumas. 
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Srities stiprybės: 

Didelė dėstytojų profesinės veiklos patirtis tiek teologijoje, tiek psichologijoje. 

Srities silpnybės: 

Trūksta mokslinių tyrimų šios programos rėmuose, taip pat ne visi dėstytojai dalyvauja 

atliekant mokslinius tyrimus, susijusius su studijų programa. 

Santykinai neaukštas personalo akademinis judumas. 

 

2.4. Materialieji ištekliai 

 

Dvasinio konsultavimo programos studijos organizuojamos KU Pedagogikos fakulteto 

patalpose. Vizito metu įsitikinta, kad patalpos erdvios, tvarkingos, aprūpintos reikalinga įranga. 

2008 m. Katechetikos katedra iš pagrindų suremontuota ir atnaujinta, įkurta nauja ir moderni 

popiežiaus Jono Pauliaus II vardo auditorija su modernia nešiojamąja kompiuterine įranga, 

naujais baldais. Naujas metodinis kabinetas. Studentai naudojasi ir Psichologijos katedros 

patalpomis. Fakultete veikia Psichologijos laboratorija, Psichologijos metodinis kabinetas, 

Konsultavimo mokymų kabinetas. Programa turi labai nedaug studentų, taigi esamų patalpų 

visiškai pakanka, jos tinkamos studijoms. 

 

Studentų savarankiškoms studijoms tarnauja nuo 2008 metų naujose moderniose 

patalpose įsikūrusi Pedagogikos fakulteto biblioteka, kur įrengti abonementas ir skaitykla. 

Skaitykloje yra 20 darbo vietų, elektroninė informacijos paieškos įranga. Einamųjų metų 

leidiniai yra atvirame skaityklos fonde. 

 

Studentų praktikos organizavimą reglamentuoja Klaipėdos universiteto Rektoriaus 2008 

m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1-030 patvirtinta Klaipėdos universiteto studentų praktinio mokymo 

tvarka. Įstaigas, kuriose atliekama praktika, siūlo katedra. Su jomis sudaromos dvišalės sutartys. 

Dėl Dvasinio konsultavimo studentų praktikų atlikimo pasirašytos sutartys su šiomis įstaigomis: 

Klaipėdos m. Dvasinės pagalbos jaunimui centru, Klaipėdos jūrininkų ligonine, Klaipėdos 

miesto slaugos ligonine, Klaipėdos šv. Juozapo darbininko parapija. Kiekvienoje iš šių įstaigų 

dirba kvalifikuoti psichologai, medikai, kunigai, galintys būti praktikos mentoriais. Artimiausiu 

metu planuojama pasirašyti sutartį su Klaipėdoje statomu Šv. Pranciškaus onkologijos centru. 

Ekspertų nuomone, šios praktikos vietos yra tinkamos profesionaliam Dvasinio konsultavimo 

programos specialistų rengimui. 

 

Ekspertų grupė pastebėjo, kad siekiama didinti galimybes Dvasinio konsultavimo studijų 

procese naudoti šiuolaikines vaizdo ir garso sistemas. Fakultete veikia laboratorija, kurioje 
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įrengta Observer Video Pro-5.0 sistema, kuria galima vaizdo įrašuose fiksuoti empirinių tyrimų 

duomenis, atlikti statistinę ir kokybinę jų analizę naudojant tikslius laiko kodus bei automatinį 

pasikartojančių veiksmų ar kitų analizuojamų elementų indeksavimą. 

 

Dvasinio konsultavimo programos studentai ir dėstytojai gali naudotis visa Pedagogikos 

fakulteto kompiuterine technika ir programine įranga. Veikia 2 kompiuterinės klasės, kur įrengtos 

32 vietos, yra 14 daugialypės terpės projektorių (Multimedijos), 5 kopijavimo aparatai. 

Pedagogikos fakulteto bibliotekoje kompiuterizuoti pagrindiniai bibliotekos procesai, įdiegta 

ALEPH sistema. Pažymėtina, kad siekiant studijų organizavimo patogumo pačioje Katechetikos 

katedroje yra kopijavimo aparatas, vienas daugialypės terpės projektorius (Multimedia), 3 

kompiuteriai, spausdintuvas, kuriais katedros dėstytojai gali naudotis jiems patogiais būdais. Visa 

programinė įranga yra legali (legalumą prižiūri ir už tai atsako Klaipėdos universiteto Kompiuterių 

centras). Klaipėdos universiteto kompiuteriai prižiūrimi taip, kad neįmanoma įrašyti jokios 

nelegalios programos.  

 

Vizito metu ekspertų grupė apsilankė prie Katechetikos katedros veikiančiame 

specializuotame metodiniame kabinete, kuriame kaupiami metodiniai ir teologijos mokslo 

(religiniai) leidiniai, aktuali bibliografinė informacija, vaizdinė medžiaga. Įsitikinta, kad 

metodiniame kabinete sukaupta naujausia religinė, teologinė, filosofinė literatūra lietuvių kalba. 

Pagirtina, kad metodinė medžiaga studentams yra lengvai prieinama Klaipėdos universiteto 

bibliotekų fonduose, Pedagogikos fakulteto skaitykloje, Katechetikos ir Psichologijos katedrų 

metodiniuose kabinetuose. 

 

Nors dėl nepakankamo Klaipėdos universiteto finansavimo, bibliotekai skiriamos lėšos ir 

įsigyjamų knygų skaičius nuolat mažėja, visgi visais įmanomais būdais stengiamasi atnaujinti 

materialinius ir metodinius išteklius, kad būtų užtikrintas kokybiškas Dvasinio konsultavimo 

programos vykdymas. Pradėta ir toliau numatoma įgyvendinti patalpų ir įrangos atnaujinimo 

programa. 

 

Srities stiprybės: 

Erdvios, tvarkingos, modernizuotos ir gerai įrengtos patalpos. 

Gera prieiga prie duomenų bazių. 

Labai gera bazė praktikoms. 

Srities silpnybės: 

Reikšmingų trūkumų nerasta. 
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2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

 

Klaipėdos universiteto vykdoma programa Dvasinis konsultavimas numato studentų, 

turinčių „humanitarinių, socialinių mokslų sričių arba biomedicinos mokslų srities medicinos ir 

sveikatos krypčių bakalauro laipsnį“, priėmimą antrosios pakopos studijoms. Dažniausiai į 

vykdomąją programą stoja baigusieji tos pačios KU Katechetikos katedros vykdomą pirmosios 

pakopos studijų programą Religijos pedagogika ir psichologija, taip pat kitų universitetų 

(Vytauto Didžiojo universiteto) studentai, baigę teologijos bakalauro programą. Programoje yra 

studentų, įstojusių ir iš kitų bakalauro programų, patenkančių į numatytą priimamųjų aibę. 

Stojantiems ne iš KU programos Religijos pedagogika ir psichologija organizuojami 

išlyginamieji kursai (teologijos, psichologijos įvadas). 

 

Stojamasis balas formuojamas iš bakalauro studijų dalykų įvertinimų vidurkio, 

baigiamojo darbo įvertinimo ir papildomų balų, skiriamų už mokslines publikacijas, sumos. 

Atskiro ekspertų dėmėsio sulaukė drastiškas priimamųjų studentų vidurkio kritimas 2011 m. 

(nuo 17,055 balo 2010 m. iki 8,81 balo 2011 m.). Administracijos paaiškinimu, 2010 m. į naujai 

startavusią programą daugiausia stojo tos pačios katedros vykdomos programos Religijos 

pedagogika ir psichologija absolventai, o 2011 m. dėl išaugusio populiarumo sulaukta vyresnių 

ir įvairuojančių pagal išsilavinimo kryptį studentų. Programa tiek 2010 m., tiek 2011 m. priėmė 

maksimalų numatytą studentų skaičių – 10. 

 

Ekspertų vertinimu, reikalavimai priėmimui į programą yra pagrįsti, tačiau būtina 

išlaikyti konkurencingas priėmimo sąlygas ir studentams, baigusiems ne katechetikos katedros 

organizuojamą programą Religijos pedagogika ir psichologija. 

 

Studijų proceso organizavimas, savianalizės suvestinės teigimu, atitinka KU studijų 

nuostatus, studentai dirba tiek savarankišką darbą, tiek turi seminarus, paskaitas, praktikas. 

Vykdomosios programos konfigūracija dėstomuosiuose kursuose numato visų siekiamų suteikti 

kompetencijų studentui ugdymą, tačiau dėl jau minėtosios ambivalencijos programos tiksluose 

problematiška pasirinkti vertinimo standartus. Ekspertų grupė, atsižvelgdama į socialinių 

partnerių ir absolventų liudijimus apie studentų įgūdžius ir naudingumą praktikų 

vietose/darbovietėse, konstatuoja, kad vykdomoji programa suteikia numatytuosius rezultatus, 

jos įgyvendinimas yra pakankamas, tačiau tobulintinas. Verta paminėti, kad absolventai teigė 

praktikoje pritaikantys įgytas žinias ir esantys jomis patenkinti. 
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Vykdant Dvasinio konsultavimo programą atskirų skatinimo mechanizmų nenumatyta, 

tačiau tai stebima viso universiteto mastu. Studentai skatinami įsitraukti į mokslinę veiklą per 

privalomų dviejų mokslinių darbų, rašto darbų ir magistrinio darbo rašymą. Ekspertų vertinimu, 

skatinimo priemonės atitinka minimalius reikalavimus, tačiau būtina jas tobulinti, idant šios 

specifinės veiklos – dvasinio konsultavimo – mokslinius tyrimus vykdytų ir jos absolventai. 

 

Universitetas suteikia galimybę Dvasinio konsultavimo programos studentams išvykti 

pagal ES programą Erasmus/Socrates. Vizito metu studentai ir absolventai teigė buvę 

supažindinti su galimybe išvykti. Informacijos sklaida pakankama, universitetas teikia 

informacinę pagalbą norintiems išvykti – „KU Tarptautinių ryšių skyrius rengia seminarus, 

kuriuose supažindina su galimybėmis dalyvauti mainų programose užsienyje“. 

 

Dvasinio konsultavimo programos vykdymo laikotarpiu akademinio judumo 

programomis nepasinaudojo nė vienas studentas. Studentų nevykimas motyvuojamas 

nesuderinamumu su darbu, negalėjimu palikti šeimų ir auginamų vaikų. Toks vangus 

naudojimasis mobilumo programomis antrojoje studijų pakopoje, pasak administracijos, yra 

„bendra tendencija“. Studentų nuomone, išvykimą labiau skatintų „adekvataus, o ne panašaus 

dalyko“ studijavimas. 

 

Ekspertų vertinimu, universitetas užtikrina galimybę studentams išvykti, tačiau turėtų 

toliau dirbti, ieškodamas turinio požiūriu adekvačias programas siūlančių užsienio partnerių, bei 

planuoti skatinimo išvykti mechanizmus. 

 

Numatytas akademinės ir socialinės paramos teikimas. Studentai yra „supažindinami su 

studijų programa, fakulteto ir universiteto padaliniais, jų funkcijomis, jiems įteikiami 

informaciniai lankstinukai“. Išplėtota daugiakanalė informacijos sklaida: administracijos 

susitikimai su seniūnais, skelbimai lentoje, universiteto tinklalapis, informavimas elektroniniu 

paštu. Dėstytojai konsultuoja dėl kursinių, baigiamųjų ir rašto darbų rengimo tiek priėmimo 

metu, tiek elektroniniu paštu. Studentų tvirtinimu, dėstytojai visada pateikia kurso informaciją 

pirmosios paskaitos metu. 

 

Socialinės srities paramai teikti numatytas mechanizmas studijų mokesčiui mažinti 

(teikiamas pažangiems studentams (9-10 vidurkis) ir aktyviai veikiantiems universiteto 

bendruomenėje). Našlaičiams ir likusiems be tėvų globos studentams mokama minimalaus 

gyvenimo lygio dydžio stipendija, paliekant jiems teisę gauti kitas stipendijas. Pritrauktos 
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stipendijos iš Lietuvių katalikų religinės šalpos fondų ir Klaipėdos savivaldybės. Skiriamos 

Pedagogikos fakulteto Tarybos arba KU Senato stipendijos. Greta socialinių ir vienkartinių 

stipendijų teikiamos ir skatinamosios. 

 

Ekspertų vertinimu, akademinė ir socialinė parama yra pakankama, tačiau būtina 

atsižvelgti į stipendijų už studijų rezultatus skyrimo kriterijus, nes, studentų teigimu, jie nėra 

patenkinti tokiu aukštu gavimo kriterijumi (semestro vidurkis – 9,7) ir skiriamų stipendijų 

sumažinimu (nuo 390 Lt iki 260 Lt). 

 

Atsižvelgdama į tai, kad vertinant studentų pasiekimus taikoma dešimtbalė kriterinė 

skalė, kad naudojama kaupiamojo balo sistema, kad apie dalyko turinį/vertinimą pirmos 

paskaitos metu informuoja dėstytojas bei ji įtraukta į dalyko aprašą ir kad dėstytojai komentuoja 

darbus, konsultuoja/daro pastabas rašant mokslinius darbus, ekspertų grupė studentų pasiekimų 

vertinimo sistemą vertina kaip aiškią ir tinkamą studijų rezultatams įvertinti. 

 

Ekspertų grupė pažymi, kad mokslinių darbų vertinimo skaidrumą apsunkina visame 

universitete nefunkcionuojanti elektroninė plagiato patikros sistema. Plagiato paieška patikima 

recenzentams ir darbų vadovams. Dėstytojai teigė, kad naudojant žmogišką patikrą pavyksta rasti 

plagiavimo atvejų, tačiau toks metodas negarantuoja tokio efektyvumo, kokį užtikrinti galėtų 

pažangių technologijų taikymas. Administracijos ir dėstytojų teiginiai rodo, kad tai nėra vien tik 

Dvasinio konsultavimo programos, bet viso universiteto problema. 

 

Absolventų profesinė veikla siejasi su jų studijomis. Tai pabrėžta savianalizės suvestinėje 

ir susitikimo su absolventais metu. Daugumos įsidarbinusiųjų veikla atitinka programos rengėjų 

lūkesčius. Viena absolventė dirba tikybos mokytoja ir konsultuoja kitus tikybos mokytojus bei 

parapijos katechizuojamų vaikų tėvus. Kita absolventė Klaipėdoje konsultuoja vaikus su negalia. 

Trečia absolventė moko vaikus ir konsultuoja tėvus dvasiniais ir religiniais klausimais. 

Absolventės teikia dvasinio konsultavimo paslaugas Tauragės vaiko dienos centre „Esu 

laukiamas“ bei Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje moko vaikus, konsultuoja tėvus, 

dalyvauja vidinio išgydymo projektuose. 

 

Ekspertai pažymi, kad įsidarbinimo sėkmingumo vertinimą riboja tik viena išleista 

absolventų laida, todėl tendencijų įžvelgti dar negalima. Reikalingas bent kelių laidų 

įsidarbinimo stebėjimas. 
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Srities stiprybės: 

Išplėtota pagalbos studentams teikimo sistema (pritrauktos išorinės stipendijos, teikiama 

plataus spektro akademinė informacinė pagalba). 

Dauguma absolventų dirba programos numatytose srityse. 

Srities silpnybės: 

Studentai nesinaudoja sudaromomis akademinio judumo galimybėmis. 

 

2.6. Programos vadyba 

 

Dvasinio konsultavimo studijų programos vadyba ir studijų kokybės užtikrinimas 

grindžiamas LR teisės aktais, KU Senato ir Pedagogikos fakulteto Tarybos bei Katechetikos 

katedros nutarimais. Už Dvasinio konsultavimo studijų programos vykdymą tiesiogiai atsakinga 

Katechetikos katedra. Pakankamai aiškiai paskirstyta atsakomybė už programos įgyvendinimą ir 

priežiūrą bei sprendimų priėmimą. Yra paskirti darbuotojai, atsakingi už konkrečias programos 

įgyvendinimo sritis. Ilgalaikė stebėsena atliekama universiteto, fakulteto bei katedros lygmenyse. 

Studijų programos kokybei užtikrinti įtraukiami studentai ir dėstytojai, socialiniai partneriai. 

Periodiškai renkami duomenys apie studentų pasitenkinimą studijomis, dėstytojų darbo 

vertinimą ir kylančias problemas. Iš anoniminių apklausų gauti duomenys apie studijų 

programos kokybę yra teigiami. Savo ruožtu stengiamasi užtikrinti reikiamą dėstytojų 

kompetenciją. Studijų programos vertinimui ir tobulinimui padeda programos socialiniai 

partneriai, su kuriais glaudžiai bendradarbiaujama užtikrinant studentų praktiką. Savianalizės 

suvestinės rengėjai mato būtinybę daugiau dėmesio skirti konkretiems praktiniams įgūdžiams 

tobulinti konsultavimo procese ir praktikos metu. Kadangi programa yra nauja, nėra pakankamai 

grįžtamosios informacijos iš potencialių darbdavių apie absolventų profesinio pasirengimo 

privalumus ir trūkumus. Tačiau apibendrinant galima konstatuoti, kad universitete naudojamos 

vidinio kokybės užtikrinimo priemonės yra pakankamai veiksmingos. 

 

Pats programos tarpdiscipliniškumas reikalauja atsižvelgti į baigiamųjų darbų vadovų 

skyrimą. Pavyzdžiui, jei darbui vadovauja teologas, tai konsultantas galėtų būti psichologas ir 

atvirkščiai. Praktiškai toks bendradarbiavimas vyksta, tačiau tai nėra pakankamai oficialiai 

reglamentuota. 

Srities stiprybės: 

Geras Katechetikos katedros ir Psichologijos katedros bendradarbiavimas. 

Srities silpnybės: 

Dėl tarpdiscipliniškumo vertėtų suderinti baigiamųjų darbų vadovus ir konsultantus. 
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III. REKOMENDACIJOS  

 

1. Patikslinti studijų programos pavadinimą, kuriame atskirai atsispindėtų ir dvasinis 

asistavimas, ir dvasinis konsultavimas, nes tai yra skirtingi procesai ir šios sąvokos negali 

būti vartojamos kaip sinonimai, atitinkamai reikėtų tikslinti ir programos tikslus.  

2. Užtikrinti pakankamą teologijos ir psichologijos išlyginamųjų dalykų kiekį skirtingas 

bakalauro studijas baigusiems absolventams. 

3. Skatinti tiek studentų, tiek dėstytojų judumą.  

4. Sudaryti galimybes abiejų katedrų dėstytojams stažuotis atitinkamas programas (Dvasinis 

konsultavimas) vykdančiuose užsienio universitetuose bei studentams pagal mainų 

programas vykti studijuoti į atitinkamas programas (Dvasinis konsultavimas) vykdančius 

užsienio universitetus. 
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IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS  

 

Klaipėdos universiteto studijų programa Dvasinis konsultavimas (valstybinis kodas – 

621V80005) vertinama teigiamai. 

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

įvertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3 

2. Programos sandara 3 

3. Personalas  3 

4. Materialieji ištekliai 4 

5. Studijų eiga ir jos vertinimas  3 

6. Programos vadyba  3 

 Iš viso:  19 

* 1 - Nepatenkinamai (yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti) 

2 - Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti) 

3 - Gerai (sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų bruožų) 

4 - Labai gerai (sritis yra išskirtinė) 

 

 

 

 

 
 

Grupės vadovas: 

 

prof. dr. Andrius Narbekovas 

  

Grupės nariai: 

 

prof. dr. Rimantas Kočiūnas 

 

Sigitas Grigas 

  

 
Justinas Žalys 

 

 

 


