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Santrauka 
Analizuojama problema svarbi ne tik mokslinin-
kams, bet ir praktikams, verslo pasaulio atstovams, 
nes dirbančių kosmetologijos specialistų kvalifika-
cijos kėlimas, jo poreikis nėra tyrinėtas. Straipsnio 
tikslas – ištirti dirbančiųjų kosmetologijos spe-
cialistų kvalifikacijos kėlimo poreikį. Pirmojoje 
straipsnio dalyje išryškinta kvalifikacijos sampra-
ta, antrojoje dalyje analizuojami empirinio tyrimo 
rezultatai. Tyrimo metu atskleista dirbančiųjų kos-
metologijos specialistų nuomonė apie kvalifikacijos 
kėlimo poreikį sudarys racionalias prielaidas siste-
miškai valdyti, administruoti  ir organizuoti  kvalifi-
kacijos tobulinimo procesą.

ĮVADAS
Šiuolaikinėje sampratoje kosmetologo veikla apima ne 

tik grožio „valdymą“. Kosmetologas yra ir savo profesijos 
menininkas, siūlantis įvairius kūrybinius sprendimus kli-
entui. Reikia daugiau nei talento, kad šiandieniniame kos-
metologijos pasaulyje grožio specialistą aplankytų sėkmė. 
Kosmetologai privalo turėti žinių daugelyje verslo sričių, 
tarp jų bendravimo, žmonių tarpusavio santykių ir preky-
bos rėmimo. Visa tai pasiekiama tik tuomet, kai grožio in-
dustrijoje dirba kvalifikuoti ir kompetentingi specialistai. 
Pokyčiai vyksta ir kvalifikacijos tobulinimo srityje. Greitai 
besikeičiantis rinkos ekonomikos struktūrų kūrimasis, įsi-
darbinimo galimybės diktuoja visiškai naujus įvairiapusius 
reikalavimus darbuotojų bendriesiems ir specialiesiems 
profesiniams gebėjimams.

Kai kurie autoriai [1] traktuoja, kad kompetencija nėra 
tas pat kas kvalifikacija. Tačiau reikia pažymėti, kad grožio 
specialistų kompetencija ir kvalifikacija glaudžiai tarpusa-
vyje susijusios. Įvairiuose grožio salonuose, SPA centruose 
ir pan. dirba specialistai, turintys panašius įgytą kvalifika-
ciją atitinkančius diplomus, bet vienų specialistų darbo re-
zultatai geresni už kitų. Kas tam turi įtakos? Ar nustatytų 
kompetencijų laikymasis ir kvalifikacijos kėlimas sąlygoja 
sėkmingą kosmetologo veiklą? Koks dirbančių kosmetolo-

gijos specialistų kvalifikacijos kėlimo poreikis? 
Objektas – kosmetologijos specialistų nuomonė apie 

kvalifikacijos kėlimo poreikį. 
Darbo tikslas – ištirti dirbančiųjų kosmetologijos spe-

cialistų kvalifikacijos kėlimo poreikį.

TYRIMO OBJEKTAS IR METODAI
Pirmojoje straipsnio dalyje išryškinta kvalifikacijos 

samprata, antrojoje dalyje analizuojami empirinio tyrimo 
rezultatai. Metodai: mokslinės literatūros, dokumentų, įsta-
tymų turinio analizė, apklausa (raštu). 

 Kvalifikacijos samprata bei jos poreikis. Kvalifika-
cija – formalus dokumentas, patvirtinantis asmens gebėji-
mų pagrįstumą (tinkamumą, kvalifikuotumą, bet ne patiki-
mumą) konkrečiai profesinei veiklai [3].  Kvalifikacija su-
teikiama asmeniui, jei jis pasiekia nustatytus akredituotos 
mokymo/studijų programos mokymosi/studijų rezultatus. 
Vadinasi, kvalifikacija suteikiama remiantis ne profesijos 
standarte aprašytomis kompetencijomis (gebėjimu spręs-
ti problemas nenuspėjamuose situacijose), bet mokymo-
si/studijų procese pasiektų rezultatų pagrindu (gebėjimu 
spręsti problemas nuspėjamose situacijose). Skirtumas tarp 
suteikiamos kvalifikacijos ir reikalaujamo kompetentingu-
mo tuo didesnis, kuo didesnis skirtumas tarp mokymosi/
studijų aplinkos ir realios darbo aplinkos. Asmuo, įgijęs 
technologo kvalifikaciją, turi gebėti analizuoti kliento po-
reikius, parinkti medžiagas, įrangą bei priemones atlieka-
moms kosmetologinėms procedūroms, profesionaliai jas 
atlikti, reklamuoti ir platinti kosmetines medžiagas, įran-
gą bei priemones; žinoti kosmetikos gaminių tarptautinius 
standartus ir saugojimo taisykles, notifikacijos taisykles bei 
norminius aktus, reklamą reglamentuojančius teisės aktus 
bei kitus norminius dokumentus; mokėti dirbti atsakingai, 
kruopščiai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, 
efektyviai ir tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su 
kolegomis ir klientais.

Technologo kvalifikaciją galima įgyti įstaigose, vyk-
dančiose studijas pagal kosmetologijos studijų programą: 
Vilniaus kolegijoje; Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centre; „Art of beauty“ mokykloje Vil-
niuje; Kauno kolegijoje; Kauno paslaugų verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centre; Klaipėdos kolegijoje; Šiaulių 
kolegijoje.
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Norintiems siekti technologo kvalifikacijos reikia turėti 
vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju arba savaiminiu būdu 
išugdyti gebėjimai dirbti kosmetologijos technologu nėra 
pripažįstami. Įgiję technologo kvalifikaciją asmenys gali 
dirbti kosmetologijos technologais sveikatos priežiūros įs-
taigose, kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, kosme-
tikos parduotuvėse.

Tačiau ne mažiau svarbi kvalifikacijos suteikimo są-
lyga yra ir asmens vertybių bei požiūrių atitikimas toms 
vertybėms ir požiūriams, kurie aprašyti profesijos standar-
te. Kvalifikacija reiškia, kad asmuo formaliai pasiekė pro-
fesijos standarto reikalavimus. Svarbu dar kartą pabrėžti, 
kad kvalifikuotas asmuo nėra tas pat, kas kompetentingas 
asmuo. Šį skirtumą lemia asmens žinių, įgūdžių, vertybių 
ir požiūrių brandumas, kuris priklauso nuo asmens gyve-
nimo ir profesinės patirties (praktikos). Pavyzdžiui, ne 
kiekvienas asmuo, turintis kosmetologo kvalifikaciją, at-
lieka pedikiūro paslaugas. Labai svarbu išsiaiškinti, ar turi 
kosmetologijos specialistai kvalifikacijos kėlimo poreikį. 
Kvalifikaciją visų pirma apsprendžia kvalifikacijos defi-
citai. Deficitai išaiškinami pagal gamybos, ekonomikos ir 
vadybos sritis. Dvi pastarosios yra svarbiausios.

Pirma, reikalaujama profesinio pasiruošimo tam tikroje 
arba bendrose srityse (kalbos ir pan.), antra, rinka reika-
lauja naujos elgsenos ir sugebėjimų. Prie jų  priskiriamas 
valdymo deficitas, lankstumas, mokėjimas dirbti grupėse, 
konfliktų sprendimo būdai ir pan. Labai svarbu atskirti de-
ficitus, kurie nesunkiai gali būti likviduojami praktiniame 
paties specialisto darbe. Be to, deficito sampratai yra lemia-
mas pasirenkamasis atskaitos taškas: atsilikimas nuo šian-
dieninio lygio? Atsilikimas nuo to lygio, kuris bus reikalin-
gas darbuotojui vėliau, arba net jį aplenkia? Tik antruoju 
atveju užtikrinamas mokymo ir kvalifikacijos kėlimo efek-
tyvumas. Kvalifikacijos kėlimas nagrinėjamas glaudžiai jį 
siejant su bendruoju ir profesiniu mokymu.

Bazinio profesinio mokymo sistema Lietuvoje persi-
tvarko įvairiais aspektais – tiek struktūriniu, mokymo tu-
rinio, tiek mokymo metodikos požiūriu. Visose srityse yra 
neišspręstų problemų, todėl pradinėje pertvarkos stadijoje 
bazinis profesinis mokymas negali visiškai patenkinti pasi-
keitusių darbo rinkos reikalavimų. Be to, bazinio mokymo-
si žinios sparčiai sensta, jas nuolat reikia atnaujinti. Tai ir 
yra kvalifikacijos kėlimo sistemos uždavinys. Kvalifikaci-
jos kėlimas leidžia suvienodinti tik dabar ir seniau parengtų 
specialistų bazines žinias.

Kvalifikacijos kėlimas ar tobulinimas labiau sietinas su 
nuostatų, elgesio ir darbuotojų galimybių pokyčiais negu 
su tiesioginiais įgūdžiais. Jis labiau siejamas su karjeros 
siekimu negu su darbo įgūdžiais. Profesinis tobulinimas 
padeda atgaivinti žinias ir mokėjimus, įgyti papildomų įgū-

džių realiai prisitaikyti prie pasikeitusių techninių sąlygų.
Mūsų dienų klientai yra vis labiau apsiskaitę, turi pa-

kankamai informacijos ir yra pretenzingi, reikalauja geros 
kokybės paslaugų, todėl kosmetologijos specialistai suin-
teresuoti plėsti savo kvalifikacijos galimybes. Lietuvoje 
kosmetologijos specialistams įkurta „Kosmetikų ir kosme-
tologų asociacija“, kuri organizuoja kosmetologijos speci-
alistų kvalifikacijos kėlimo seminarus. Šių seminarų metu 
dalyvauja nepriklausomi gydytojai – dermatologai, kurie 
suteikia naudingos informacijos, žinių kosmetologijos spe-
cialisto profesijos tobulinimui. Profesionalios kosmetikos 
platintojai organizuoja mokymus ne tik Lietuvoje, bet ir 
už jos ribų. Didelis pasirinkimas verčia konkuruoti, dirbti 
geriau, siekti žinių, profesionaliai atlikti procedūras. Žino-
ma, kvalifikacijos kėlimo vietą ir formą paprastai nulemia 
kaštai (savo jėgomis keliant kvalifikaciją, jie mažesni, ta-
čiau ne visada pasiekiamas reikiamas kvalifikacijos kėlimo 
efektyvumas).

Siekiant išsiaiškinti dirbančiųjų kosmetologijos speci-
alistų nuomonę apie kvalifikacijos kėlimo poreikį, buvo 
pasirinktas ir atliktas kiekybinis tyrimas – elektroninė ap-
klausa (raštu). K. Kardelis akcentuoja, kad šis metodas yra 
tinkamas, kai tyrime norima išlaikyti objektyvų,  bešališką 
požiūrį į tyrimo dalyvius, aplinką, tyrimo duomenų pateiki-
mui naudojami statistiniai metodai, o tyrimo išvados galėtų 
būti priskiriamos apibrėžtai populiacijai [2]. 

Informacija apie grožio salonus ir kosmetologijos kai-
binetus imta iš www.info.lt katalogo, nes statistikos de-
partamentas tokių duomenų neturi. Iš viso Kauno mieste 
buvo 129 grožio salonai ir kabinetai. Naudojant generali-
nės aibės skaičiuoklę „Sample size calculator“ gauta, kad 
apklausti turi būti 97 kosmetologai, darant prielaidą, kad 
129 salonuose dirba po 1 specialistą. Taigi tyrime dalyvavo 
97 dirbantys kosmetologijos specialistai iš įvairių Kauno 
miesto grožio salonų bei kosmetologijos kabinetų.

Anketos išsiųstos elektroniniu būdu pasinaudojant tyrė-
jos asmenine informacija, „Kosmetikų ir kosmetologų aso-
ciacija“ duomenimis, nes kosmetologijos specialistas gali 
labiau susikaupti pildant klausimyną jam tinkamu metu. 
Pasirinkus tokį klausimyno platinimo būdą darbo autorė 
negalėjo tiesiogiai kontaktuoti su respondentais.

Klausimynas sudarytas iš instrukcinio, demografinio ir 
diagnostinio blokų (1 priedas). Klausimyne nusakytas tya-
rimo aktualumas, tikslas, akcentuojamas anonimiškumas. 
Instrukcinis blokas skirtas tam, kad respondentai galėtų 
išvengti sunkumų pildant anketą. Demografinis klausimy-
no blokas sudarytas iš klausimų, skirtų informacijai apie 
respondentų lytį, amžių, darbo stažą surinkti. Diagnostinis 
klausimyno blokas buvo skirtas respondentų nuomonei iš-
siaiškinti apie kvalifikacijos kėlimo poreikį, motyvaciją ir 
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tobulėjimą kosmetologijos darbe. Iš viso klausimyne buvo 
pateikta 12 klausimų. 

TYRIMO REZULTATAI
Analizuojant rezultatus, pirmiausia bus pateiktos ben-

drosios kiekybinio tyrimo dalyvių demografinės charak-
teristikos. Tyrime dalyvavo moterys, didelė dalis (77,3%) 
respondentų yra 18-29 m. ir 40-49 m. amžiaus. Mažiausią 
respondentų dalį sudarė (4,1%) vyresnio amžiaus dirbantys 
kosmetologijos specialistai, t.y. 50 ir daugiau metų turintys 
kosmetologai.Didžiausia dalis tyrimo dalyvių (53,6%) tu-
rėjo 0-4 m. kosmetologinio darbo stažą. Tyrime dalyvauja 
mažiausiai kosmetologijos specialistų (11,3%), kurių koss-
metologinio darbo stažas 16-20 m. ir 21 ir daugiau metų.

Apibendrinant bendruosius tiriamųjų sociodemografi-
nius duomenis galima teigti, kad didžiausia respondentų 
dalis yra 18-29 m. ir 40-49 metų amžiaus kosmetologės, 
turinčios 0-4 metų kosmetologinio darbo stažą.

Analizuojant kosmetologijos specialistų kvalifikacijos 
kėlimo poreikius pažymima, kad kiekvieno dirbančiojo 
kosmetologijos specialisto karjeros projektavimas yra ne-
atsiejamas nuo jo kompetencijos ir kvalifikacijos augimo. 

Tyrimo dalyviams buvo pateiktas klausimas „Ar 
Jums svarbu kelti savo kvalifikaciją?” Dauguma (99%) 
respondentų atsakė į klausimą teigiamai, nes, esant to,-
kioms rinkos ekonomikos sąlygoms kosmetologijos spe-
cialistai turi ne tik profesionaliai ir efektyviai dirbti, bet 
nuolat tobulėti ir kelti savo kvalifikaciją. Todėl kitas tyrimo 
klausimas pateikiamas 1 pav.

Kaip matyti iš pateiktų didelės dalies (97,3%) respont-
dentų atsakymų kvalifikacijai kelti priežasčių yra keturios: 
1) poreikis padėti klientams (29,1%); 2) asmeninis poreikis 
(26,1%); 3) naujos kosmetikos atsiradimas rinkoje (21,7%); 
4) profesinei kompetencijai keliami reikalavimai (20,4%).

Kosmetologijos specialistus kelti savo kvalifikaciją la-
biausiai (55,2%) skatina – poreikis padėti klientams bei jų 
pačių asmeninis poreikis (noras būti geru kosmetologijos 
specialistu, kvalifikacijos kėlimas, tobulėjimas darbe ir 
pan.).

Apibendrinant kvalifikacijos kėlimo poreikio tyrimo 
rezultatus galima teigti, kad dirbantys kosmetologijos spe-
cialistai nori kelti savo kvalifikaciją dėl įvairių priežasčių, 
tokių kaip „padėti klientams“ ar „asmeninio poreikio“, nes 
dažniausiai mūsų dienų klientai yra vis labiau apsiskaitę, 
turi pakankamai informacijos ir yra pretenzingi, reikalauja 
geros kokybės paslaugų.

Tyrimo dalyviai išsako savo nuomonę apie galimus 
kvalifikacijos kėlimo būdus. Respondentų atsakymai atsi-
spindi 2 pav.

Daugiausia (61,9%) respondentų kvalifikaciją kelia dao-
lyvaudami seminaruose, konferencijose. Kita dalis (38,1%) 
respondentų pažymėjo kitus kvalifikacijos kėlimo būdus: 
profesinės veiklos demonstravimą konkursuose, parodo-
se, dalyvavimą profesinio tobulinimosi rungtyse, rašiniai 
į specializuotus leidinius ir kt. Vadinasi, šiek tiek daugiau 
nei trečdalis respondentų turi galimybes, o galbūt laiko kel-
ti savo kvalifikaciją ne tik dalyvaudami seminaruose. Gali-
ma daryti prielaidą, kad dauguma vykstančių seminarų yra 
nemokami, todėl gilinti savo žinias, pasisemti patirties gali 
daugelis respondentų. Darbo autorės daro prielaidą, kad 
dažniausiai kosmetologijos specialistai renkasi konferenci-
jas ir seminarus kelti savo darbo kvalifikaciją.

Respondentai išsakė savo nuomonę apie specialistų 
motyvaciją ir tobulėjimą kosmetologiniame darbe.  Anali-
zuojant  motyvacijos svarbumą išryškėjo, kad beveik visas 
kosmetologes labiausiai motyvuoja galimybė dirbti savo 
mėgstamą darbą. Vadinasi, ne veltui sakoma, kad laimin-
giausia profesija – kosmetologijos specialistas. Kita dalis 
(vidutiniškai 78%) respondentų kaip motyvaciją dirbti kos-
metologinį darbą išskyrė šias motyvacijas: padėti klientui 
įveikti estetines veido ir kūno problemas; geri klientų atsi-
liepimai apie darbą; saviraiškos poreikis. Išryškėja moty-
vacija ne tik padėti klientui, bet ir savęs realizavimo moty-
vacija ir poreikis, suteikiama galimybė tobulėti sau pačiam.

Dirbantys kosmetologijos specialistai pažymėjo, kad 
gaunamos finansinės pajamos juos labiausiai ar iš dalies 
motyvuoja (88,6) dirbti ši darbą. Vadinasi, galime teigti, 
kad respondentus labiausiai motyvuoja galimybė dirbti 
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mėgstamą darbą bei finansinės pajamos, t.y. patenkinami 
vidinis ir išorinis motyvai.

„Galimybė bendrauti su kitais kolegomis“ ir „Prestižo 
siekimas, padėtis visuomenėje“  labiausiai nemotyvuoja 
kosmetologiniame darbe 92,8% respondentų. Galime teign-
ti, kad dauguma respondentų pasirinkę galimybę dirbti mės-
giamą darbą, dėl tos pačios priežasties jie nesiekia prestižo 
ir padėties visuomenėje, bet yra ir kita pusė respondentų, 
kurių nemotyvuoja bendravimas su kolegomis, gal dėlto, 
kad vyrauja konkurencija tarp kolegų.

Apibendrinant galima teigti, kad dirbančius kosmeto-
logijos specialistus labiausiai motyvuoja: galimybė dirbti 
savo mėgstamą darbą, padėti klientui įveikti estetines veido 
ir kūno problemas, geri klientų atsiliepimai apie specialisto 
darbą, saviraiškos poreikis.

Labiausiai nemotyvuoja: galimybė bendrauti su kitais 
kolegomis, prestižo siekimas, padėtis visuomenėje, lyde-
riavimo pozicija tarp kolegų.

Paskutinis klausimyno teiginys kosmetologijos specia-
listams buvo pateiktas – „Jeigu būtų galimybė tobulinčiau 
savo......... (įrašykite) galimybes“. Respondentų atsakymai 
buvo sudėlioti į 3 pagrindines grupes, kurias norėtų tobuė-
linti specialistai:

1. Profesiniai gebėjimai (88,8%) (pvz., mezoterapija, 
veido ir kūno masažai, aparatinė kosmetologija, makiažas, 
dermatologija).

2. Organizaciniai (7,3%) – vadybiniai gebėjimai (pvz., 
produktų, paslaugų pardavimai. Vienos kosmetologės atsa-
kymas: “Jeigu būtų galimybė tobulinčiau savo laiko plana-
vimo gebėjimus”).

3. Bendravimo – bendradarbiavimo (3,9%) (Kosmeto-
logės atsakymas: “Tobulinčiau savo psichologinius gebėji-
mus, kad lengviau suprasčiau savo klientą”).

Galima teigti, kad dauguma kosmetologijos specialistų 
nori tobulinti savo profesinius gebėjimus, nes kosmetolo-
gijos rinkoje kasmet atsiranda naujų produktų, aparatūros, 
kt., o geras kosmetologijos specialistas turi domėtis naujo-
vėmis, nuolat kelti savo kvalifikaciją ir sugebėti įsigilinti į 
kliento problemas, padėti jas išspręsti, patarti.

 
IŠVADOS
1. Dirbantys kosmetologijos specialistai aktyviai domi-

si kosmetologijos naujovėmis, analizuoja kosmetologinių 
paslaugų rinką, siekia profesinio mokymo tęstinumo, geba 
organizuoti savo ir kitų specialistų kosmetologinę veiklą.

2. Kosmetologijos specialistams trūksta informacijos, 
patirties ar praktikos teikiant kosmetologines paslaugas ne-
specializuotose vietose.

3. Kosmetologijos specialistai dažniausiai kelia savo 
kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose, konferencijose, 
demonstruoja savo profesinę veiklą konkursuose, parodo-
se.

Kosmetologijos specialistus labiausiai motyvuoja gali-
mybė dirbti savo mėgstamą darbą, padėti klientui įveikti 
estetines veido ir kūno problemas, geri klientų atsiliepimai 
apie jų darbą, saviraiškos poreikis; nemotyvuoja galimybė 
bendrauti su kitais kolegomis, prestižo siekimas, padėtis 
visuomenėje, lyderiavimo pozicija tarp kolegų.
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SELF–ASSESSMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE AND 
NEED FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF SPECIALISTS 
EMPLOYED IN COSMETOLOGY FIELD
Viktorija Isiūnienė, Giedrė Adomavičienė, Žaneta Mickienė
Summary
Key words: professional competence, training needs, motivation.
This article aim is to analyze the working cosmetology specialists 

their training needs. The study included 97 respondents. Objectives: 1. 
Cosmetology professionals working to define areas of professional activ-
ity. 2. Empirical level, the professionals employed in cosmetology skills 
and training needs. The paper identified cosmetology professionals in the 
areas of activity. After working in professional cosmetology skills and as-
sessing their training needs emerged: demonstrate an active interest in 
developments in cosmetology, cosmetic services, analyze the market; cos-
metology professionals the most motivated - ability to work on his favorite 
work and help the customer, and motivate-the pursuit of prestige and lead-
ership position among colleagues; cosmetology professionals often raise 
their skills by attending seminars, conferences, showcases their careers in 
competitions and exhibitions.
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