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Santrauka
Vertinant studentų asmenybes bei profesijos rinki-
mosi motyvus dažniausiai vadovaujamasi ugdymo 
karjerai paradigma, kuri pagrįsta studento indi-
vidualumo ir socialumo raiškos galimybių darna. 
Pastaroji paradigma byloja, kad studentas, rink-
damasis profesiją, pirmiausiai turi suvokti savo as-
menybės santykį su pasirinktos profesijos objektu. 
Todėl labai svarbu įvertinti pagrindinius profesinės 
veiklos rinkimosi motyvus, kurie lemia tiek studentų 
studijų programų pasirinkimą, tiek karjeros kate-
gorijos suvokimą, tiek projektuojamų studijų pro-
gramų edukacinių technologijų metodologijas. Šio 
straipsnio autoriai tyrinėdami karjeros motyvacines 
prielaidas kėlė tokį tyrimo tikslą - nustatyti Kauno 
kolegijos (KK) Sveikatos priežiūros fakulteto (SPF) 
farmakotechnikos ir kosmetologijos studijų progra-
mų studentų profesinės motyvacijos raiškos lygį. Ty-
rimo metu buvo siekiama pagrįsti (arba paneigti) 
tokias hipotezes: 1. Tikėtina, kad KK SPF studentų 
efektyvią profesinės karjeros raidą labiausiai moty-
vuoja profesinio meistriškumo motyvai. 2. Tikėtina, 
kad KK SPF farmakotechnikos ir kosmetologijos 
studijų programų studentų profesinė motyvacija 
reikšmingai skiriasi. Tyrime taikyta kiekybinio ty-
rimo metodika – anketinė apklausa, panaudojant 
profesinės motyvacijos tyrimo metodiką, skirtą 
profesinės veiklos motyvams tirti. Tyrime dalyvavo 
194 pirmo, antro ir trečio kurso kosmetologijos ir 
farmakotechnikos studijų programų studentai, stu-
dijuojantys Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros 
fakultete. Nustatyta, kad kuo aukštesnis kursas, tuo 
studentų profesinė motyvacija labiau silpnėja (p = 
0.024), o mokymosi motyvaciją labiau palaiko ne 
siekis būti labiau kompetentingam, o darbo sociali-
nio reikšmingumo motyvai. Kosmetologijos studijų 
programos studentų profesinės motyvacijos silpnė-
jimo priežastis yra siejama su greitai neišsipildan-
čiais profesiniais lūkesčiais bei būtinomis didelėmis 

valios pastangomis siekiant aukštesnio profesinio 
meistriškumo. Farmakotechnikos studijų programų 
studentų profesinė motyvacija pradeda didėti tre-
čiame kurse.

ĮVADAS
Globalizacija ir naujos technologijos veikia darbo rin-

ką. Dėl vykstančių mobilumo procesų ir darbo organizavi-
mo formų kaitos, atsiranda vis naujų darbo vietų, kuriose 
dirbant būtini nuolat tobulinami ir kasdien transformuoja-
mi gebėjimai bei kompetencijos. Todėl profesinėje karjero-
je vis aktualesnė tampa mokymosi visą gyvenimą paradi-
gma, kuri kiekvieno individo gyvenime tampa jo darbinės 
veiklos dalimi. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas pateikia konkrečius pasiūlymus, kaip pagerinti 
jaunų žmonių galimybes įsidarbinti ir užtikrinti žmonėms 
reikalingas kompetencijas. Pastarosios įgyjamos tiek ben-
drojo ir profesinio mokymo sistemoje, tiek ir darbe bei plė-
tojant socialinius, šeimos santykius ir veiklą [17]. 

Viena iš pagrindinių sveikatos sistemos plėtotės kryp-
čių – sveikatos priežiūros specialistų profesinio rengimo 
pertvarka pagal Europos Sąjungos standartus, ypatingą 
dėmesį skiriant darbuotojų profesinei raiškai užtikrinti 
[16]. Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete (SPF) 
rengiami sveikatos priežiūros specialistai. Šiame fakulte-
te populiariausios yra farmakotechnikos ir kosmetologijos 
studijų programos. 

Farmakotechnikos studijų programa skirta rengti vais-
tininko padėjėjus (farmakotechnikus), kurie gebėtų verstis 
farmakotechniko praktika, parduoti (išduoti) vaistinių pre-
kes ir vaistinius preparatus, teikti informaciją apie jų varto-
jimą ir laikymo sąlygas, gaminti ekstemporalius vaistinius 
preparatus, tvarkyti vaistinių preparatų ir vaistinių prekių 
atsargas. 

Kosmetologijos specialistai gali dirbti kosmetologinė-
se gydyklose, kosmetologiniuose ir SPA centruose, grožio 
salonuose. Jie teikia gydomosios ir dekoratyvinės kosmeti-
kos paslaugas bei kitas panašias gydymo ir priežiūros pas-
laugas, siekdami pagerinti žmogaus išvaizdą [15]. Minimų 
specialistų veikla yra siejama su žmogaus gyvenimo ko-
kybės gerinimu jo sveikatinimo požiūriu. Asmenys, baigę 
kosmetologijos studijų programą, dažnai kuria savo verslą, 
todėl įsidarbinimo problema yra sudėtingesnė, negu vais-
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tininko padėjėjo (baigę studijas jie visi greitai įsidarbina). 
Vertinant minimų studijų programų studentų asmeny-

bes bei profesijos rinkimosi motyvus dažniausiai vadovau-
jamasi ugdymo karjerai paradigma, kuri pagrįsta studento 
individualumo ir socialumo raiškos galimybių darna. Šioje 
paradigmoje teigiama, kad studentas, rinkdamasis profesiją 
pirmiausia turi suvokti savo asmenybės santykį su pasirink-
tos profesijos objektu. Kita svarbi profesijos rinkimosi ir 
raiškos motyvacijos dedamoji – pasirinktos profesijos so-
cialinis reikšmingumas, nes minimų profesijų atstovai da-
lyvauja visuomenės poreikių tenkinimo ir galimybių gerinti 
savo sveikatą įgyvendinimo procese (kiekvienam žmogui 
sveikata yra jo suprastas didžiausias turtas, todėl šios pro-
fesijos yra labai reikšmingos). Ypač minimos profesijos turi 
psichologiškai saugios ir prasmingos profesijos požymių, 
nes yra įdomios, pasižymi vykdomų veiklų lankstumu ir 
įvairove, suteikia galimybę nuolat tobulėti, pozityviai verti-
nama ir gerbiama aplinkinių žmonių, padeda užimti vertin-
gą socialinę padėtį [1]. 

Kaip teigia E. Laumenskaitė, sėkmingą profesinę kar-
jerą dažniausiai nulemia vidiniai veiksniai, kurie yra tiesio-
giai susiję su individo vertybėmis ir ilgalaikiais gyvenimo 
tikslais. Nuolat kintant darbo rinkos aplinkybėms, karjeros 
motyvacija aptariama kaip asmeninės karjeros formavimo ir 
vystymo vidinė jėga, kuri kyla iš asmens vertybių ir įsipa-
reigojimo joms [13]. Tačiau rengiant vaistininko padėjėjus 
(farmakotechnikus) ir kosmetologus dažniausiai yra vado-
vaujamasi profesinio rengimo pragmatiškąja paradigma. 
Ji sureikšmina darbo pasaulio poreikių tenkinimo galimy-
bes, nors versle ir kitose gyvenimo srityse išryškėjo bendra 
tendencija, jog ypač svarbus visuomenėje tampa žmogaus 
orumo ir noro kiekvienam individui turėti lygias galimybes 
tobulėti modelis. Toks verslo modelis savaime priartėjo prie 
socialiai atsakingo požiūrio ir dabar vadinamas “Bendra so-
cialine atsakomybe“. Mūsų visuomenėje siekiama, jog kie-
kvienas pilietis atsakingai atliktų savo darbą ir siektų kurti 
darnią aplinką sau ir kitiems. Pagarba vertybėms, morališ-
kai atsakingas elgesys, žmogiški santykiai, švari aplinka – 
tai yra šių dienų geros pilietinės raiškos požymiai, kurie turi 
būti tiesiogiai pritaikomi versle [2]. 

Šio straipsnio autoriai, tyrinėdami karjeros motyva-
cines prielaidas, kėlė tokį tyrimo tikslą - nustatyti Kauno 
kolegijos SPF farmakotechnikos ir kosmetologijos studijų 
programų studentų profesinės motyvacijos raiškos lygį. 

Tikslui įgyvendinti suformuluoti du uždaviniai: 1. Api-
būdinti esančias studentų karjeros projektavimo paradi-
gmas. 2. Ištirti Kauno kolegijos SPF farmakotechnikos ir 
kosmetologijos studijų programų studentų profesinės moty-
vacijos raiškos lygį. 

Tyrimo metu buvo siekiama pagrįsti (arba paneigti) to-
kias hipotezes:

Tikėtina, kad Kauno kolegijos SPF studentų efektyvią 
profesinės karjeros raidą labiausiai motyvuoja profesinio 
meistriškumo motyvai.

Tikėtina, kad Kauno kolegijos SPF farmakotechnikos ir 
kosmetologijos studijų programų studentų profesinė moty-
vacija reikšmingai skiriasi.

TYRIMO OBJEKTAS IR METODIKA 
Tyrimo metodika: atliekant studentų profesinės moty-

vacijos tyrimą taikyta kiekybinio tyrimo metodika – anke-
tinė apklausa, panaudojant profesinės motyvacijos tyrimo 
klausimyną [25]. Jame išskirtos keturios pagrindinės mo-
tyvų grupės: 1. Asmeninio įnašo į darbą motyvai. 2. Darbo 
socialinio reikšmingumo motyvai. 3. Asmenybės įsitvirti-
nimo darbe motyvai. 4. Profesinio meistriškumo motyvai.

Tyrime dalyvavo 194 pirmo, antro ir trečio kurso kos-
metologijos ir farmakotechnikos studijų programų studen-
tai, studijuojantys Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros 
fakultete. Kiekybinė duomenų analizė atlikta naudojant 
SPSS (Statistical Package for Social Science) statistinį pa-
ketą. Hipotezėms tikrinti buvo naudojama aprašomoji sta-
tistika. 

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
Karjeros projektavimo paradigmų apibūdinimas. 

Karjera – įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų 
seka, kylanti iš darbo, mokymosi, saviraiškos ir laisvalai-
kio veiklų bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo 
vietas, pareigas ir pasiekimus [12]. Super D. karjerą apibrė-
žia kaip nuoseklią visų individo užimamų profesinių pozi-
cijų ir darbo vietų seką, apimančią visą žmogaus darbines 
veiklos istoriją [12]. 

R. Laužackas karjerą apibūdina kaip įvairių socialiai 
reikšmingų žmogaus vaidmenų seką, susijusią su saviraiš-
ka ir individualiu profesiniu tobulėjimu bei atspindinčią 
asmenybės gyvenimo viziją, stilių [17]. V. Stanišauskie-
nės teigimu, šiuolaikinė karjera neturėtų būti tapatinama 
su profesija, nes profesija tėra tik kontekstas, kuriame veši 
individo karjera [23]. Šiandieninė darbo rinka kinta, todėl 
asmuo yra priverstas neapsiriboti tik viena profesija, o turė-
ti keletą, kurios geriausiai atitiktų jo interesus ir galimybes.

N. Petkevičiutė savo darbuose išskiria du karjeros kon-
tekstus: objektyvų ir subjektyvų. Objektyvusis karjeros 
elementas – tai reali žmogaus aplinka, kurioje jis gali val-
dyti savo karjerą, tobulinti savo žinias. Objektyvioji karje-
ros samprata siejama su tam tikrais socialiniais rodikliais 
(prestižinė profesija, aukštas statusas, didelis atlyginimas, 
vadovaujančios pareigos ir pan.). Objektyvusis karjeros 
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kontekstas dažniausiai siejamas su situacijos suvokimu, o 
subjektyvioji karjera su individo vertybinėmis orientacijo-
mis, nuostatomis, asmeniniais pasirinkimais [21]. 

Praktikoje egzistuoja daug įvairių karjeros modelių, ta-
čiau šiandieninėje visuomenėje mokslininkų labiausiai ste-
bimi du karjeros modeliai: biurokratinis karjeros modelis, 
kuris siejamas su kilimu karjeros laiptais, dažnai nesveika 
konkurencija organizacijoje. Pastarasis kartais tampa netgi 
karjerizmo apraiška, dėl ko kenčia tiek pati organizacija, 
tiek joje dirbantys asmenys. Kitas modelis – individualu-
mo ir socialumo darnos organizacijoje ir savo gyvenimo 
aplinkoje modelis, kuris vertinamas kaip lanksti ir vientisa 
struktūra, siejama ne tik su statusu, darbo užmokesčiu, bet, 
svarbiausia, su atsakinga savirealizacija ir asmens laisve. 
Individai, karjerą kuriantys pagal pastarojo modelio prin-
cipus, plėtoja savo karjeros kompetencijas, kurių dėka 
galima veikti šiuolaikinėje darbo rinkoje. Karjeros kompe-
tencija plėtojama visą žmogaus gyvenimą ir nėra baigtinis 
procesas, o jų plėtotės formos yra labai įvairios (pradedant 
formaliu ugdymu ir nuolat vykstančio neformalaus ir sa-
vaiminio mokymosi būdu) [5].

Ekonominiai, politiniai, technologiniai ir kultūriniai 
pokyčiai, įtakojantys organizacijas, keliantys sumaištį tiek 
žmonių karjerose, tiek žmonių gyvenimuose, neišvengia-
mai keičia karjeros sampratą. Vis daugiau žmonių planuoja 
individualią karjerą, kurios esmė nuolatinis mokymasis ir 
tobulėjimas, naujų įgūdžių įvaldymas. Tai asmeninis kar-
jeros modelis, pasižymintis didesne asmens autonomija, 
atsakomybe ir savarankiškumu, todėl labai svarbios jo vys-
timuisi yra paties asmens psichologinės nuostatos karjeros 
valdymo gebėjimų ugdymo atžvilgiu [11]. 

Kaip jau minėjome, žmogaus darbo kelias turi objek-
tyvią ir subjektyvią puses, kurios sudaro to paties proceso 
atskirus aspektus: viena pusė labiau susijusi su vidiniais 
asmenybės ypatumais, kita pusė - su oficialia pozicija bei 
gyvenimo stiliumi [21]. Todėl, kaip teigia S. Daukilas, 
profesijos sąvokos sampratoje yra reikšmingas ir karjeros 
kontekstas, kuomet individas planuodamas karjerą užsii-
ma tokiomis veiklos rūšimis ar jų kombinacijomis, kurios 
artimos jo individualumui [3]. Tokiu būdu sureikšminant 
asmens individualumo ir socialumo darnos profesinėje 
raiškoje aspektą, profesijos sąvoką būtina aiškinti kaip 
dinamiškų, nuolat kintančių veiklos rūšių kombinaci-
jas, kurios susiformuoja subjektyviųjų (darbo pasaulio) ir 
objektyviųjų (individo) prielaidų pagrindu ir sudaro gali-
mybes atskiriems asmenims ar jų grupėms kurti materia-
lines ir dvasines vertybes, siekiant patenkinti jų poreikius, 
lūkesčius, taip pat išreikšti savo vertybines nuostatas [5]. 
Žmonės, kurie sugeba tai padaryti, pasižymi sugebėjimu 
racionaliai planuoti savo veiklas, siekti individualumo ir 

socialumo raiškos sričių darnos, t. y. profesinėje veikloje 
sukuria prielaidas tiek savisaugos, tiek saviraiškos porei-
kiams patenkinti, gyvena laimingą, prasmingą ir visavertį 
gyvenimą.

Bendrąja prasme gyvenimo esmė yra individo sąveika 
su aplinka, atskleidžianti žmoniškąją jo prigimtį, patirtį ir 
kurianti įvairaus turinio santykius su pasauliu. Tuo tarpu 
prasmė apima žmogaus sąveikos bei santykių su aplinka 
sėkmės išgyvenimus. Sėkmės išgyvenimas jaučiamas, kai 
individualumo ir socialumo raiškos sritys yra tarpusavio 
glaudžioje dermėje. Prasmingumas profesinėje saviraiško-
je dažniausiai išgyvenamas jausmais, kurie stebimi darbi-
nės veiklos, socialinių santykių, emocinės raiškos, sveika-
tos puoselėjimo ir šeimos vertybių darnos kontekste. Pras-
mingo gyvenimo vertybių pervertinimas dažniausiai vyksta 
aukštesniame asmens profesinio meistriškumo lygyje, nes 
tada asmenys yra giliau suvokę profesinės saviraiškos ver-
tybių sistemą, turi didesnę gyvenimo patirtį [4].

Nesutapimai sparčioje technologijų pažangoje ir žmo-
gaus mąstysenoje sudaro prielaidas žmogui ar net visuome-
nes grupei atsilikti nuo visuomenės raidos, todėl karjeros 
projektavimas – tai nuolatinės asmens pastangos įžvelgti 
būsimas darbo rinkos kaitos tendencijas ir atsižvelgiant į 
numatomus pokyčius tirti bei planuoti savo profesinę pers-
pektyvą, siekiant maksimaliai atskleisti savo prigimtinius 
gabumus bei sėkmingai konkuruoti nuolat kintančioje dar-
bo rinkoje. Sėkmingą karjerą įtakojantys veiksniai priklau-
so nuo žmogaus interesų, įgūdžių, poreikių ir vertybių [23]. 

Kitas labai svarbus karjeros planavimo veiksnys, le-
miantis karjeros sėkmę, yra žmogaus asmeninių savybių 
bei tam tikroje veiklos srityje keliamų reikalavimų dermė. 
Pradėdamas planuoti karjerą žmogus patikrina savo suge-
bėjimus, pirmiausia vadovavimo sau gebėjimą, kuris pri-
klauso nuo individo valios pastangų ir pašaukimo. Karjera 
pristato žmogaus gyvenimo pilnatvę darbinėje veikloje. 
Pašaukimo ir profesijos pasirinkimo motyvo sąsajos nagri-
nėjamos L. Jovaišos [9], R. Laužacko [18], S. Gudelio [8], 
N. Petkevičiūtės [21] moksliniuose darbuose. Minimi auto-
riai pašaukimo kategoriją tapatina su esminiu karjeros pro-
jektavimo elementu. Humanistinės psichologijos krypties 
šalininkas A. Maslow [19, 20] profesijos sąvoką vartoja 
kartu su profesinio pašaukimo sąvoka, akcentuodami, kad 
profesinis pašaukimas - ne tik subjektyvi vidine žmogaus 
būsena, bet ir profesinės veiklos rūšis, kuriai žmogus jau-
čia stiprų potraukį. Šiame kontekste svarbi yra asmenybės 
savastis, jos gyvenimo būdo ir profesinėje veikloje domi-
nuojančių vertybių panašumas.

Kitas labai svarbus karjerą įtakojantis veiksnys yra mo-
tyvacija. Motyvacija karjeroje – tai noras daryti asmeninę 
karjerą, susijusią su noru sulaukti įvertinimo, atlygiu, kaip 
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išorinė motyvacija ir noras realizuoti savo sugebėjimus ir 
talentus, kaip vidinė motyvacija, kurių pagrindas yra žmo-
gaus vertybės ir jų suvokimas [13]. 

S. Daukilas, tirdamas profesinės raiškos metodologi-
nius aspektus, nurodo, kad „ugdymo karjerai, kaip karjeros 
projektavimo dedamosios, metodologija apima profesinio 
ugdymo mokslo metodų teorijas, kuriomis yra pagrindžia-
mos ugdymo karjerai pedagoginės psichologinės prielaidos 
bei jų pagrindu parengtos koncepcijos arba paradigmos.“ 
Plėtojant metodologines karjeros projektavimo paradi-
gmas, esminėse jų sąvokose būtina labiau atspindėti su-
bjektyviąją profesijos bei kompetencijos sąvokų sampratą. 
Individualumo ir socialumo dermės profesinėje raiškoje 
svarba skatina profesinio ugdymo metodologinėse paradi-
gmose atspindėti profesinio meistriškumo ir kompetencijų 
struktūrų teorijas, tuo siekiant suteikti profesinio ugdymo 
turiniui dinamiškumo ir lankstumo požymius bei įvertin-
ti besimokančiųjų amžiaus tarpsnių ypatumus [4]. Todėl 
ugdymo karjerai metodologijos prasme labai svarbu yra 
įvertinti pagrindinius profesinės veiklos motyvus, kurie 
lemia tiek studentų studijų programų rinkimosi motyvus, 
tiek karjeros kategorijos suvokimą jaunimo tarpe, tiek pro-
jektuojamų studijų programų edukacinių technologijų me-
todologijas.

Studentų profesinės motyvacijos raiškos lygio tyri-
mo rezultatai. Ugdymo metodologijoje motyvacija api-
būdinama kaip psichofiziologinis procesas, reguliuojantis 
asmenybės veiklą ir santykius su aplinka motyvų kaitos pa-
grindu, o motyvas, tai sąmoninga ar nesąmoninga veiksmo 
priežastis, kylanti dėl asmenybės ir objekto, tenkinančio 
jos poreikius, interesus, vertybes, tikslus, sąveikos. Moty-
vų veiksniai yra: potraukiai, poreikiai, interesai, polinkiai, 
vertybės, požiūriai, nuostatos, įsitikinimai, žinojimas, emo-
cijos, valia, siekiai [10]. 

Profesinė motyvacija lemia profesinio meistriškumo 
ugdymo sėkmę, kuri yra profesinį pasirinkimą sąlygojantis 
konkrečių paskatų poveikis. Jaunimo profesinė motyvacija 
formuojasi veikiant supančiai realybei. Profesinė motyva-
cija formuojasi mokantis vidurinėje ar studijuojant aukš-
tojoje mokykloje, taip pat jau dirbant, darbo kolektyve. 

Nuo profesinės motyvacijos raiškos lygio priklauso veiklos 
efektyvumas. 

Tiriant studentų profesinės motyvacijos raiškos lygius 
buvo vertinamos tokios pagrindinės profesinės veiklos mo-
tyvų grupės: 1. Asmeninio įnašo į darbą motyvai. 2. Darbo 
socialinio reikšmingumo motyvai. 3. Asmenybės įsitvirti-
nimo darbe motyvai. 4. Profesinio meistriškumo motyvai 
[25]. Tyrime dalyvavo 224 respondentai, iš kurių 7,73 proc. 
vaikinų ir 92,27 proc. merginų. Respondentai pagal profe-
sinio apsisprendimo amžių pasiskirstė taip: 15 – 16 m. - 17 
proc., 17 – 18 m. – 47 proc., 19 – 20 m. - 24 proc., 21 – 25 
m. – 7 proc.

Siekiant pagrįsti (paneigti) iškeltas tyrimų hipotezes, 
pirmiausia ištyrėme visas profesinių motyvų grupes tiria-
mose respondentų grupėse ir gautus rezultatus išanalizavo-
me profesinio meistriškumo motyvų kontekste. 

Asmeninio įnašo į darbą motyvų tyrimo rezultatai pa-
rodyti 1 pav.

Minimai asmenų motyvų grupei būdinga tai, kad jiems 
labai svarbu būti savo darbo žinovais, gerais ir kompeten-
tingais specialistais, siekiančiais įsitvirtinti darbe, atskleisti 
savo asmenybę profesine prasme. Jiems būdingas siekis, 
kad jų karjeros ir darbo pasiekimai būtų pastebėti aplinki-
nių. Kaip byloja 1 pav. duomenys, minimi motyvai labiau 
išryškėję tarp kosmetologijos studijų programos studentų.

Tiriant minimų studijų programų studentų darbo soci-
alinio reikšmingumo motyvus gauti rezultatai, kurie paro-
dyti 2 pav.

Žmonėms, kurie vadovaujasi socialinio reikšmingumo 
motyvais, svarbu, kad visi atlikti darbai būtų pastebėti ir 
įvertinti, kad jų darbas būtų reikalingas ir naudingas ki-
tiems žmonėms, visuomenei. Pats darbas juos moko dirbti, 
stengiamasi nuolatos mokytis darbo proceso metu. Tyrimas 
parodė, kad šie motyvai ryškesni tarp kosmetologijos studi-
jų programos studentų, tačiau bendroje profesinių motyvų 
vertinimo sistemoje ši motyvų grupė išryškėjusi silpniau-
siai. Šis faktas byloja apie prielaidą, kad stojantieji per 

1 pav. Studentų asmeninio įnašo į darbą motyvų pasiskirstymas 2 pav. Studentų darbo socialinio reikšmingumo motyvai
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mažai domisi minimų profesijų naudingumu kitiems vi-
suomenės nariams, o jų profesinės karjeros motyvai labiau 
orientuojami į „savųjų“ poreikių tenkinimą.

Tyrimas toliau parodė, kad asmenybės įsitvirtinimo 
darbe motyvai ryškesni tarp farmakotechnikos studijų pro-
gramų studentų (3 pav.), kuriems būdingas siekis įsitvirtinti 
ir save atskleisti darbe.

Galiausiai, nustačius profesinio meistriškumo motyvų 
lygį (4 pav.), paaiškėjo, kad minimi motyvai ryškesni tarp 
farmakotechnikos studijų studentų. Šiuo atveju gautas ir 
statistiškai reikšmingas skirtumas tarp minimų responden-
tų grupių, kuris byloja apie didesnį kosmetologijos studijų 
programos studentų siekį nuolat mokytis, tobulėti, siekti 
profesinio meistriškumo. 

Įvertinus minimus profesinių motyvų parametrus pagal 
respondentų kursus, gauti rezultatai parodyti 5, 6 ir 7 pa-
veiksluose. 

Šis tyrimo faktas rodo tendenciją, kad mokantis vis 
aukštesniame kurse profesinio meistriškumo siekis silpnė-
ja. Iš to galima daryti prielaidą, kad profesinė socializacija 

studijų metu nėra labai efektyvi, nes profesinio meistrišku-
mo adepto fazės (kai individas ieško savo asmenybės san-
tykio su profesijos objektu studijų proceso metu) požymių 
raida yra negatyvi. Panaši situacija yra ir įsitvirtinimų dar-
be motyvų grupėje (6 pav.). 

Stebimo reiškinio priežasčių ieškoti būtina dėstytojų 
pedagoginių ir dalykinių kompetencijų raiškoje. Kokybiš-
kos studijos turi tenkinti tokius ugdymo turinio parametrus: 
studijų siekinių lygis orientuotas ne tik į gebėjimus, bet ir 
į vertybių transformaciją (būtinas afektinis tikslas); mo-
kymosi interaktyvumo palaikymas (tam būtina efektyvių 
komunikacinių ryšių „dėstytojas-studentas“ sistema); mo-
kymas studento asmenybės EGO lygmenyje (tam būtina 
giliau pažinti studentus). 

Šiek tiek kitokia situacija yra darbo socialinio reikš-
mingumo motyvų grupėje (7 pav.), kurioje, didėjant kursui, 
pozityviai kinta ir minimas profesinis motyvas. 

3 pav. Studentų asmenybės įsitvirtinimo darbe motyvai

4 pav. Studentų profesinio meistriškumo motyvai 

5 pav. Kosmetologijos ir farmakotechnikos studijų programas studijuojančių studentų pro-
fesinio meistriškumo motyvų pasiskirstymas pagal kursus

6 pav. Kosmetologijos ir farmakotechnikos studijų programų stu-
dentų asmenybės įsitvirtinimo darbe motyvų pasiskirstymas pagal 
kursus

7 pav. Kosmetologijos ir farmakotechnikos studijų programų stu-
dentų darbo socialinio reikšmingumo motyvų pasiskirstymas pagal 
kursus

IŠVADOS
1. Tyrimo rezultatai byloja, kad 

kosmetologijos ir farmakotechnikos 
studijų programų studentų mokymosi 
motyvaciją labiau palaiko ne siekis būti 
labiau kompetentingu, o įsitvirtinimo 
darbe motyvai. Tyrimas taip pat rodo, 
kad stojantieji per mažai domisi mini-
mų profesijų naudingumu kitiems vi-
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suomenės nariams, o jų profesinės karjeros motyvai labiau 
orientuojami į „savųjų“ poreikių tenkinimą. Tai reiškia, kad 
studentų socialumo dedamoji yra mažai išryškėjusi, dėl ko 
mokantis vis aukštesniame kurse, profesinio meistriškumo 
siekis turi tendenciją silpnėti. Iš to galima daryti prielaidą, 
kas profesinė socializacija studijų metu nėra labai efektyvi, 
nes profesinio meistriškumo adepto fazės požymių raida 
yra negatyvi.

2. Kosmetologijos studijų programos studentų profesi-
nės motyvacijos silpnėjimo priežastis gali būti siejama su 
greitai neišsipildančiais profesiniais lūkesčiais bei būtino-
mis didelėmis valios pastangomis siekiant aukštesnio pro-
fesinio meistriškumo. Stebimo reiškinio priežasčių ieškoti 
būtina dėstytojų pedagoginių ir dalykinių kompetencijų 
raiškoje. Kokybiškos studijos turi būti pagrįstos aukštes-
niais studijų siekiniais. Jų lygis turi būti orientuotas ne tik 
į gebėjimų ugdymą, bet ir į vertybių transformaciją. Tam 
būtini ir afektiniai ugdymo tikslai, kurie pasiekiami moky-
mosi interaktyvumo palaikymo dėka bei efektyviai komu-
nikuojant sistemoje „dėstytojas-studentas“. Taip pat svarbu 
studentus mokyti jų asmenybės EGO lygmenyje stengian-
tis juos labiau pažinti. 

3. Galiausiai galima teigti, kad kelta pirmoji hipotezė 
nepasitvirtino, antroji pasitvirtino. Manome, kad minimą 
tyrimą būtina tęsti toliau naudojant kokybinio tyrimo me-
todikas.
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A SURVEY OF STUDENTS‘ PROFESSIONAL MOTIVATION 
Rita Keibienė, Laimutė Jonaitienė, Sigitas Daukilas
Summary
Key words: professional motivation, students of Cosmetology study 

program, students of Pharmacy Technique study program, career, com-
petence.

When assessing students‘ personalities and motives of the profession 
choice generally the paradigm of education for the career is followed, 
which is based on the coherence of student‘s individuality and expression 
of sociality. The latter paradigm suggests that a student, when choosing a 
profession, must firstly understand his/her own personal relationship with 
the object of the chosen profession. Therefore, it is important to evalua-
te the main motives of profession choice, which affect both the students‘ 
choice of degree programs and perception of the career category as well 
as methodologies of educational technologies of the projected study pro-
grams.

Authors of the article when exploring motivational assumptions of 
the career posed the aim of the study – to identify the level of professional 
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motivation expression among the students of Pharmacy Technique and 
Cosmetology study programs at Kauno Kolegija / University of Applied 
Sciences (KK), Health Care Faculty (HCF). The study was intended to 
support (or disprove) the following hypotheses: 1) it is presumed that the 
effective professional career development of the HCF KK students’ is mos-
tly influenced by the motives of professional excellence. 2) it is probable 
that professional motivation between the students of Pharmacy Technique 
and Cosmetology study programs differs significantly. In the study the 
quantitative research method has been used – a questionnaire survey ap-
plying methodology of motivation study meant for determining motives 
of vocational activities. 194 Pharmacy Technique and Cosmetology pro-
gram students of the first, second and third year, studying at KK Health 
Care Faculty participated in the survey. It has been found that the higher 
year of the students the more professional motivation of the students is 

weakening (p = 0,024), and motivation for learning is being increasingly 
supported not by the ambition to achieve higher competence at work but 
by the motives of social significance of the job. The reason for the lowe-
ring professional motivation among the Cosmetology program students 
is associated with the not so fast fulfilling professional expectations and 
with the necessary great efforts of will to achieve higher professional mas-
tery. Professional motivation among the Pharmacy Technique program 
students starts to increase during the third year of studies.
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