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Tarptautinis simpoziumas Profesionalumas vieša-
jame valdyme: studijų ir kvalifikacijos tobulinimo 
vaidmuo. Kauno technologijos universitetas, 2008 m. 
birželio 13 d.  

Jau tapo tradicija KTU viešojo administravimo katedroje 
mokslo metus apibendrinti sistemingai organizuojamose kon-
ferencijose ar simpoziumuose, pasikviečiant kolegas iš gimi-
ningų Lietuvos ir užsienio šalių aukštųjų mokyklų bei šalies 
valdymo institucijų. 

Šių metų birželio 13 d. vykusiame simpoziume dalyvavo 
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas 
Virginijus Domarkas, Valstybės tarnybos departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos direktorius Osvaldas Šarmavičius, 
KTU rektorato atstovai, Latvijos, Rusijos ir Ukrainos aukštųjų 
mokyklų atstovai, KTU, Mykolo Romerio ir Šiaulių universi-
tetų dėstytojai bei kai kurių savivaldybių merai.  

Simpoziumo atidaryme kalbėjo KTU Socialinių mokslų 
fakulteto dekanė prof. V. Baršauskienė ir LR Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Virginijus Domarkas. 

KTU studijų prorektorius prof. Pranas Žiliukas pirma-
jame pranešime pagrindinį dėmesį skyrė šiuolaikinių Lietu-
vos aukštojo mokslo raidos analizei. Jis išskyrė pastaraisiais 
metais išryškėjusias aukštųjų mokyklų valdymo problemas 
ir jų veiklą reglamentuojančios teisinės bazės kaitą. Valsty-
bės Tarnybos departamento direktorius Osvaldas Šarmavi-
čius analizavo reikalavimus būsimiems valstybės tarnybos 
specialistams ir apibrėžė pageidavimus universitetams, ren-
giantiems šiuos specialistus. 

Nacionalinės viešojo administravimo akademijos prie 
Ukrainos prezidento Charkovo regioninio viešojo admi-
nistravimo instituto direktorius prof. Viktoras Govorukha 
analizavo Ukrainos valstybės tarnybos profesionalumo 
didinimo dimensijas ir kriterijus, Europos standartų ren-
giant programas, tobulinant studijų procesą vietą ir vaid-
menį. Šio instituto Viešojo administravimo katedros ve-
dėja prof. Nadija Meltiukova teoriniame pranešime aptarė 
valstybės valdymo mechanizmų kaitos ir raidos būtinumą 
bei tendencijas; Kvalifikacijos tobulinimo fakulteto de-
kanas prof. V. Zolotorev aptarė teisinius mokymo ir kva-
lifikacijos kėlimo sistemos formavimo aspektus. 

Tyrimais pagrįstus pranešimus, kuriuose buvo ana-
lizuojama projektinio mokymo vieta formuojant kompe-
tencijas bei interaktyvų technologijų panaudojimas, 
simpoziume padarė Rusijos Šiaurės Vakarų valstybės 
tarnybos akademijos filialo Kalugoje direktorius Pavel 
Samylov ir tos pačios institucijos Viešojo administravi-
mo ka-tedros vedėja prof. Olga Homutova. 

Latvijos valstybinio universiteto Vadybos mokslų dok-
torantūros studijų programų direktorius prof. Edvins Va-
nags padarė pranešimą apie doktorantūros studijų progra-
mų vaidmenį, didinant aukščiausios grandies viešojo ad-
ministravimo specialistų meistriškumą. To paties universi-
teto Viešojo administravimo katedros vedėja prof. Inesa 
Vorončuk esminį dėmesį skyrė bakalauro ir magistrų studi-
jų programų struktūrinei analizei, pabrėždama vadybos 
modulių reikšmingumą viešojo administravimo studijų 
procese. 

Mykolo Romerio universiteto Informatikos ir statis-
tikos katedros vedėjas prof. Rimantas Petrauskas nagri-
nėjo Lietuvos Respublikos Seimo narių internetines 
kompetencijas, pa-teikė tyrimų medžiagą ir nurodė ga-
limybes, kaip efektyviau panaudoti šiuolaikines infor-
macines technologijas valstybės tarnyboje. 

KTU Viešojo administravimo katedros vedėjas prof. Vla-
dislavas Domarkas analizavo šiuolaikines viešojo sektoriaus 
specialistų rengimo tendencijas daugiasluoksnio valdymo 
tobulinimo aspektu. Šiaulių universiteto lektorė Vilma Tu-
butienė aptarė viešųjų institucijų personalo strategijos vietą, 
jos būtiną suderinamumą su bendraisiais institucijos strate-
ginio plano uždaviniais. 

Tęstinių studijų organizavimo problemas, rengiant vie-
šojo administravimo magistrantūros studijas, aptarė Kretin-
gos rajono pedagogų švietimo centro direktorė Adelė Kubi-
lienė. Savo pranešime ji rėmėsi atliktais buvusių tęstinių 
magistrantūros studijų studentų apklausos tyrimais ir įdo-
miai pateikė apibendrinimus, kurie vertingi KTU viešojo 
administravimo katedrai, rengiančiai viešojo administravimo 
magistrus tęstinėse studijose įvairiuose Lietuvos miestuose. 

Simpoziumo pateiktas mintis apibendrinime Valstybės 
tarnybos departamento atstovai, Lietuvos aukštųjų mokyklų 
dėstytojai, simpoziumą vedę KTU profesoriai V. Baršaus-
kienė, V. Domarkas ir A. Raipa. Buvo išreikštas požiūris į 
naujausios literatūros leidimo problemas, viešojo administra-
vimo specialistų rengimo tendencijas ir vienbalsiai pritarta 
pozicijai, kad panašūs renginiai prisideda prie viešojo admi-
nistravimo teorinių problemų sprendimo ir „gerosios“ prakti-
kos skleidimo. Iš kitų šalių simpoziumo dalyvių gauta pakvie-
timų į panašius simpoziumus Latvijoje, Rusijoje ir Ukrainoje.
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