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Prioritetų kaita darbo rinkoje ir žinių visuomenėje, kai nuo suvokimo, kad tik technologinės 

inovacijos, sukauptos žinios bei patirtis kuria ekonominę gerovę, pereinama prie visumos, kur 

šalia mokslinių žinių lygiagrečiai išauga universalių įgūdžių arba kitaip socialinių ir vertybinių 

įgūdžių poreikis. Ugdymas ateičiai, o ir darbo rinka, kalba apie būtinybę lavinti tokius įgūdžius, 

kurių negebės spręsti dirbtinis intelektas. Tampa aišku, kad universalios kompetencijos ir 

gebėjimas į iškilusią problemą pažvelgti nestandartiškai bei įvairiais aspektais lygiagrečiai 

tampa vertingi kaip ir mokslinės žinios, įgytos studijų metais.

Tyrimo tikslas: nustatyti universalių įgūdžių pobūdį ir poreikį, įsidarbinant IT srityje. 

Tyrimo objektas: universalūs įgūdžiai kandidatui darbo skelbimuose informacinių technologijų 

(IT) srityje.

Tyrimo metodai: kokybinė darbo skelbimų turinio analizė.

TYRIMO APRAŠYMAS
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TYRIMO METODOLOGIJA
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Siekiant išsiaiškinti universalių įgūdžių pobūdį ir 

poreikį įsidarbinant, kaip verslo segmentas, buvo 

pasirinkta IT sritis. Išanalizuota 100 darbo skelbimų 

informacinių technologijų (IT) srityje, skelbiamų 

Lietuvos darbo rinkai populiariose įsidarbinimo 

svetainėse. 

Kriterijai, vertinant darbo skelbimus, buvo:

1 vieno universalaus įgūdžio kartojimosi dažnumas 

tarp visų galimų variantų ir atskirai savo grupėje;

2 skelbimo paskelbimo naujumas.



Visi darbo skelbimuose minimi universalūs įgūdžiai buvo apjungti pagal „Tuning“ (2006) 
metodologijoje suformuluotas tris kompetencijų grupes: 

1 „padedančios“ (instrumentinės) kompetencijos (angl. instrumental competences),

2 „tarpasmeninės“ kompetencijos (angl. interpersonal competences), 

3 „sisteminės“ kompetencijos (angl. systemic competences). 
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Universalių įgūdžių pasiskirstymas procentais darbo skelbimuose 

kiekvienoje kompetencijų grupėje

12.5%

8.9%

Tarpasmeninės kompetencijos

darbo grupėje ar komandoje įgūdžiai (gebėjimas bendrauti su savo srities
ir kitų sričių specialistais)

gebėjimas bendrauti
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Universalių įgūdžių pasiskirstymas procentais darbo skelbimuose 

kiekvienoje kompetencijų grupėje

24.5%

13.5%

0.7%
0.7%

Instrumentinės kompetencijos

bendravimas žodžiu ir
raštu gimtąja ir užsienio
kalba

informacijos apdorojimo
įgūdžiai bei gebėjimas
spręsti problemas ir priimti
sprendimus

darbo kompiuteriu įgūdžiai

gebėjimas kelias užduotis
atlikimas vienu metu
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Universalių įgūdžių pasiskirstymas procentais darbo skelbimuose 

kiekvienoje kompetencijų grupėje

11.0%

10.3%6.4%

3.2%

2.1%

1.8% 1.8%
1.4% 1.1%

Sisteminės kompetencijos

proaktyvumas

gebėjimas dirbti
savarankiškai

iniciatyvumas ir verslumas

gebėjimas prisitaikyti prie
naujų situacijų

lyderystė / vadovavimas

įžvalgumas

kūrybiškumas



Atsižvelgus į kiekvieno konkretaus įgūdžio pasikartojimo dažnumą darbo skelbimuose, tačiau 

neatsižvelgiant į įgūdžio pasikartojimo dažnumą visų kompetencijų kontekste, kiekvieno 

įgūdžio atskirai procentinė išraiška savo grupėje pasiskirstė taip:
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Universalių įgūdžių pasiskirstymas procentais darbo skelbimuose 

kiekvienoje kompetencijų grupėje 

74.19%

40.89%

37.63%

33.33%

31.18%

26.88%

19.35%

9.60%

7%

6.45%

5.37%

5.37%

4.30%

3.22%

2.15%

0.00% 100.00%

bendravimas žodžiu ir raštu gimtąja ir užsienio kalba

informacijos apdorojimo įgūdžiai

darbo grupėje ar komandoje įgūdžiai

 proaktyvumas

gebėjimas dirbti savarankiškai

gebėjimas bendrauti

 iniciatyvumas ir verslumas

gebėjimas prisitaikyti prie naujų situacijų

universalūs gebėjimai skelbime nepaminėti

lyderystė / vadovavimas

įžvalgumas

 kūrybiškumas

gebėjimas siekti rezultatų

holistinis mąstymas

darbo kompiuteriu įgūdžiai



1 Pažymėtina, aiškiai išsiskiria lingvistiniai gebėjimai arba, kaip minima skelbimuose, „puikus“, 
„labai geras“, „geras“ „gebėjimas bendrauti“ žodžiu ir raštu gimtąja arba antrąja kalba. Iš to galima 
daryti išvadą, kad IT darbo rinka labai vertina asmenį, gebantį sklandžiai dėstyti mintis tiek gimtąja 
tiek antrąja kalba.

2 Tyrimas parodė, kad didžiąja dalimi darbo skelbimai gebėjimą dirbti komandoje įvardija kaip 
tarpsritinį bendradarbiavimą arba kaip bendradarbiavimą su savo srities specialistais iš kitų 
kompanijų arba šalių. 

3 Atliktas tyrimas parodė, kad iš kandidatų pageidaujama atvirumo naujoms technologijoms, iš 
asmeninės iniciatyvos kylančio domėjimosi rinkos naujovėmis. Tokią išvadą galima daryti 
analizuojant sisteminių kompetencijų grupę. Didžiausias dėmesys savo grupėje darbo 
skelbimuose yra skiriamas tokiai savybei kaip proaktyvumas - 11%.  Proaktyvumas darbo 
skelbimuose yra pristatomas kaip „pozityvumas“, „gebėjimas nestokoti energijos“, „gebėjimas 
įveikti kliūtis“, „noras tobulėti ir mokytis“, „atvirumas naujovėms ir iššūkiams“. Šio gebėjimo poreikį 
galima sieti su besikeičiančia IT erdve. 

4 Bendrame universalių kompetencijų sąraše, anot tyrimo, pastebima tendencija, kaip gebėjimas 
dirbti savarankiškai. Tai galima paaiškinti tuo, kad nagrinėtų skelbimų specialistams didėja poreikis 
gebėti savarankiškai priimti sprendimus.
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5 Dar viena ryškėjanti tendencija sisteminių kompetencijų grupėje, yra gebėjimas perteikti 

žinias kitiems komandos nariams. Šiandien IT specialistai dažniausiai dirba komandose, o jų 

sudėtis dažnai keičiasi – į darbo grupę nuolat ateina naujokų. Juos reikia įvesti į komandą, 

supažindinti su projektu ir atsakomybėmis, todėl darbdaviams svarbu komandoje turėti 

specialistą, kuris geba aiškiai perteikti žinias kitiems komandos nariams. 

6 Analizuojant kompetencijų grupes atskirai ir įgūdžius vertinant pagal vieno įgūdžio 

kartojimosi dažnumą tarp visų galimų variantų, minimų visuose nagrinėtuose skelbimuose, 

instrumentinių kompetencijų grupėje 

7 Kiti tyrimai rodo, kad universalių kompetencijų ugdymui aukštajame moksle yra skiriamas 

nepakankamas dėmesys.
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