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Tuning PrOcESO fILOSOfInIAI 
klaUSImaI naGRInĖJant kūRybInIų 

IndUStRIJų fakUlteto atveJį 
the Philosophical Issues of Tuning Project 

by analysing the Case of faculty of Creative Industries

SummAry

the paper deals with the philosophical issues of the tuning Project by appeal to one of the newest faculties 
in lithuanian universities, the faculty of Creative Industries. the theses are developed as follows. 1. the 
crossing of the ideas of a creative society and communication explodes the old attitudes presented by the 
partition of study branches; 2. every new study programme is a utopia in some sense: there is a hope that 
it will be attractive under conditions of low student enrolment; it is oriented into a new study region not 
covered by any study branch; it appeals to a new society that will be created by the graduates. 3. a new 
study programme is good inasmuch as it loses touch with knowledge covered by the existing study branch-
es. 4. the limit-ness of a study programme is an aspect of communicative ecology while the unlimited 
possibilities refer to its amorphous and eclectic character. 5. the bologna process and the tuning project 
could be evaluated as a return to the Humboldt (if not classical) university model. the Humboldt model 
helps to avoid the excesses of autonomous sciences that resulted after the reforms of the enlightenment. 

SAnTrAuKA

Straipsnyje nagrinėjami Tuning projekto filosofiniai aspektai pasitelkiant vieno jauniausių lietuvos universitetų 
fakulteto ir jo studijų programų analizę. Plėtojamos šios tezės. 1. kūrybos visuomenės ir komunikacijos idėjų 
sukryžminimas atveda prie senų nuostatų, kurias įkūnija klasifikatoriai ir įsisenėjusios studijų programos, 
sprogdinimo. 2. kiekviena nauja studijų programa yra utopija keliomis prasmėmis: tikimasi, kad ji bus patraukli 
studentų deficito sąlygomis; ji orientuota į naują studijų regioną, kurio neapima klasifikatorius; ji apeliuoja į 
naują visuomenę, prie kurios kūrimo prisidės jos absolventai. 3. nauja studijų programa yra gera tiek, kiek 
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ji atitrūkusi nuo žinių, kurias apima esami klasifikatoriai. 4. Programos ribotumas yra komunikacinės ekologijos 
aspektas: neribotos galimybės liudija programos amorfiškumą ar eklektiškumą. 5. bolonijos procesą ir Tuning 
projektą galima vertinti kaip atsigręžimą jei ne į klasikinį, tai bent į humboltinį universitetinį modelį, kuris 
padėtų išvengti mokslų autonomijos ekscesų po apšvietos reformos. 

įvadaS

Tuning (suderinimo) projektas yra 
kaip gairės vykdyti Bolonijos procesą 
Europos aukštojo mokslo įvairovės sąly
gomis. Viena, aukštojo mokslo studijų 
programos orientuojamos į mokymosi 
tikslus ir siekinius. Kita, ECTS kreditų 
kaupimo ir perkėlimo sistema atveria 
mobilumo, drauge kompetencijų plėtimo 
galimybes. Vis dėlto čia iškyla filosofi
niai klausimai: kaip Tuning projektas 
iškyla Europos universitetų raidos kon
tekste; kaip derinimo(si) koncepcija sie
jasi su hermeneutinėmis ir komunikaci
nėmis koncepcijomis; ar įmanoma sude
rinti istoriškai skirtingus Europos uni
versitetus; ar derinimo ir vientisos ug
dymo politikos siekis nesuvienodina 
Europos universitetinės įvairovės?

Straipsnyje panagrinėsiu šiuos ir ki
tus klausimus taikydamas tarpdalykines 
prieigas: filosofinį požiūrį nagrinėdamas 
ugdymo klausimus, kultūrinės regiona
listikos priemones analizuodamas glo
balias Europos ugdymo gaires, herme
neutinio rato principą svarstydamas apie 
universitetines pakopas, istorines ir eti
mologines priemones žvelgdamas į Eu
ropos universitetų ateitį, atvejo analizę 

samprotaudamas apie bendrus ugdymo 
filosofijos klausimus. 

Tarptautinėje mokslo spaudoje Tuning 
projektas dar beveik neaptartas, nors 
Bolonijos procesas nagrinėtas įvairiais 
aspektais1, 2, 3. Lietuvoje ugdymo ir aka
deminės veiklos klausimai iš filosofinės 
perspektyvos nagrinėti D. Stančienės ir 
J. Žilionio4, V. Grincevičienės5, V. Targa
madzės6, A. Juzefovič7, A. Emeljanovo et 
al.8, T. Mitkaus9 ir kitų10 darbuose.

Straipsnyje pirmiausia nagrinėsiu Vil
niaus Gedimino technikos universiteto 
(VGTU) Kūrybinių industrijų fakultetą 
Tuning projekto kontekste (,,Kūrybinių 
industrijų fakulteto atvejo analizė Tuning 
gairių kontekste”). Tai leis panagrinėti lo
kalių siekių ir globalių gairių konflikto, 
universitetų administravimo, senstančio 
mokslų ir studijų klasifikatoriaus ir kitus 
klausimus. Vėliau analizuosiu Tuning pro
jektą Europos universitetų raidos konteks
te (,,Istorinė universitetų raida ir Tuning 
projektas”). Galiausiai aptarsiu kompe
tencijomis grindžiamą modelį aukštosiose 
mokyklose – tiek jo pranašumus, tiek trū
kumus, tiek sampratų įvairovę. (,,Kompe
tencijomis grindžiamas modelis”). 

kūRybInIų IndUStRIJų fakUlteto atveJo 
analIzĖ Tuning GaIRIų kontekSte

VGTU Kūrybinių industrijų fakultete 
yra keturios studijų programos, trys iš 
jų – komunikacijos krypties: Kūrybinės 

industrijos, Pramogų industrijos (abi – 
bakalauro) ir Kūrybos visuomenės ko
munikacija (magistro). Paradoksas tas, 
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kad visos šios programos arba tarpdaly
kinės11, arba apeliuoja į naują visuome
nės raidos tarpsnį, būtent postindustrinę, 
kūrybingą visuomenę. Tačiau tiek moks
lo, tiek studijų klasifikatoriai fiksuoja 
dešimtmečių senumo status quo12. Antai 
studijų kryptis „komunikacija ir infor
macija“ tik iš dalies atitinka naujų (ne 
tik mūsų) studijų programas. Derinys 
„komunikacija ir informacija“ žymi ko
munikacijos problemų prišliejimą prie 
technologizuotos nuostatos, būdingos 
industrinei visuomenei. Tai kyla iš įsiti
kinimo, kad socialinės problemos spręs
tinos didinant perduodamų žinių kiekį. 
Žinios čia suprantamos kaip techninė 
informacija, kuri dažnai užblokuoja vi
suminį žinojimą. Maža to, tyrinėtojai13 
kalba apie komunikacijos trikdžius ar 
tylą kaip tam tikrą komunikaciją. Tokio 
komunikacijos trikdžio pavyzdys – pro
vokacijos kurstant karą ignoravimas14. 
Galiausiai kūrybos visuomenė susiduria 
su nežinios principu: pasakojimo apie 
sėkmingą kūrėją perdavimas nebėra 
naujovė – nauja, kūrybinga ir sėkminga 
yra tik tai, kas nepakartojama ir tam tik
ra prasme nekomunikuojama. Taigi kū-
rybos visuomenės ir komunikacijos idėjų 
sukryžminimas atveda prie senų nuostatų, 
kurias įkūnija klasifikatoriai ir įsisenėjusios 
studijų programos, sprogdinimo. 

Grįžkime prie klausimo, kas prie ko 
turi derintis – programų kūrėjai prie kla
sifikatoriaus ar klasifikatorius – prie kin
tančių visuomenės (įskaitant mokslo ir 
studijų bendruomenes) poreikių. Kita 
vertus, klasifikatoriaus kaitaliojimas su
kurtų akademinio nestabilumo aplinką, 
kuri neigiamai paveiktų akademinę (taip 
pat ir programų) kūrybą. Apskritai 

derinimas(is) – pagrindinė vieno svar
biausių Europos aukštąjį mokslą regu
liuojančių (tiksliau, kreipiančių) gairių – 
Tuning projekto – idėja. Derinimas(is) čia 
suprantamas skirtingomis prasmėmis: 
1) kaip prisiderinimas prie studentų (bū
simo visuomenės žiedo) poreikių pabrė
žiant mokymosi tikslus ir rezultatus; 
2) kaip paslankus, imlus naujovėms ir 
dinamiškas studijų modelis; 3) kaip cik
linė studijų struktūra, kurios kiekvienas 
ciklas sudaro tam tikrą visumą, derina
mą su dalimis. Kiekviena visuma čia yra 
ir dalis naujai kuriamos visumos atžvil
giu. Tai tam tikras hermeneutinis ratas 
edukacinėje sistemoje: visuma plėtojasi 
veikiama dalių, kurios sudaro visumą. 

Viena, programos kūrėjas siekia vie
ningos, integruotos programos, kuri bū
tų sunkiai išderinama, net keičiantis 
dėstytojams ar studentams aktyviai reiš
kiant savo pageidavimus. Kita, studijų 
programos vykdymas yra nuolatinis idė
jos ieškojimas arba derinimasis prie iš
keltų tikslų. Šią mintį ir atitinka Tuning 
projektas, kuriame pabrėžiamas iškeltų 
rezultatų, kuriuos atitinka tam tikri dės
tomi dalykai, siekimas. Atrodo, šios gai
rės yra didelis palengvinimas studijų 
programos kūrėjams, kurie turi orien
tuotis ne į programos dalyvių pageida
vimus, visada išreiškiančius tam tikrus 
privačius interesus, bet į idėjinę visumą, 
neišderinamą studentų, darbdavių ar 
dėstytojų privačių interesų. Vis dėlto mi
nėtas dokumentas yra ne tiek reglamen
tas, kiek gairės, t. y. įpareigojimas žvelg
ti kūrybiškai į vykdomą studijų progra
mą. Kyla klausimas: tai gairės siekti 
idėjos, iš apačios derinant ir derinantis 
prie studentų bei darbdavių poreikių, ar 
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derinimas(is) prie iškeltos idėjos, kuri 
evoliucionuoja veikiama šių poreikių? 

Programos vykdytojai visada gali ape
liuoti į tai, kad studijų programa turi bū
ti darni bei vientisa, nes orientuota į tuos 
pačius tikslus skirtinguose studijų daly
kuose. Vis dėlto tai vyksta šiek tiek kitaip, 
nes visi programų kūrėjai turi atsižvelgti 
į turimus išteklius. Kai nėra tinkamo dės
tytojo, tai nėra ir atitinkamo dalyko. Ki
taip tariant, formuluojant tikslus bei re
zultatus, t. y. orientuojantis į kuriamą 
ateitį, neišvengiamai derinamasi prie tik
rovės, t. y. esamos dabarties. Šis dabarties 
inkaras dažnai būna studentų ir darbda
vių kritikos objektas. Kita vertus, tai ne
leidžia studijų programai pernelyg toli 
nudreifuoti į utopinę tikrovę. Vis dėlto 
kiekviena nauja studijų programa yra utopija 
keliais atžvilgiais: 1) tikimasi, kad ji bus pa-
traukli studentų deficito sąlygomis; 2) ji 
orientuota į naują studijų regioną, kurio ne-
apima klasifikatorius; 3) ji apeliuoja į naują 
visuomenę, prie kurios kūrimo prisidės jos 
absolventai15. Būdama utopinė ji paradok
saliai atitinka tiek žinojimo, tiek nežinios 
principą: jos nežinia16 kyla iš pernelyg 
didelio žinojimo. Viena, ji negali žinoti, 
kokia bus visuomenė ir koks bus sociali
nis užsakymas po kelerių metų darbo 
rinkoje, kurią nuolat purto neprognozuo
jamos krizės ir nuosmukiai17. Kita, ji pri
sideda prie visuomenės kūrimo atitinka
mai orientuodama būsimus absolventus. 
Žinios, kurių žada suteikti studijų progra
ma, yra svarbu. Tačiau ne mažiau svarbu 
ir tam tikra nežinia, kurios negali įvardy
ti studijų programa remdamasi žinomais 
(suklasifikuotais) ištekliais. Kitaip tariant, 
kiekviena nauja studijų programa turi 
būti pakankamai utopinė orientuodama
si į būsimą dar neartikuliuotą socialinį 

regioną. Taigi studijų programoje derina
mi ir žinojimo bei nežinios principai, taip 
pat tikrovės ir utopijos regionai. 

Kūrybinė komunikacija yra tam tik
ras derinimas par excellence. Juo labiau 
tai pasakytina apie kūrybinės komuni
kacijos programų (kokios yra Kūrybinės 
industrijos ar Pramogų industrijos) kū
rimą. Atrodo, kompromisų ieškojimas 
derinantis prie universiteto ir ministeri
jos reikalavimų neturi nieko bendra su 
kūryba. Vis dėlto kūrybinė komunikaci
ja apeliuoja į kūrybą komunikuojant ke
liomis prasmėmis. Viena, kūryba yra 
neišvengiama komunikacija tiek su pirm
takais, tiek su įsivaizduojamais to kūry
binio produkto vartotojais. Neatsitiktinai 
studijų programos kūrimas prasideda 
panašių programų šalyje ir užsienyje 
analize. Tai leidžia žengti į nežinomą 
studijų regioną. Nauja studijų programa 
yra tiek gera, kiek ji atitrūkusi nuo žinių, 
kurias apima esami klasifikatoriai18. Tai tam 
tikras komunikacijos atvejis, kai ji trik
doma. Kita, studijų programos kūrimas – 
kolektyvinė veikla, kurią galima paly
ginti su filmo statymu. Tai nereiškia, kad 
kolektyvinė kūryba yra ne tokia kūry
binga, veikiau priešingai: kūrybiniai im
pulsai randasi kečiantis idėjomis19. Čia 
galima prisiminti komunikacijos tvermės 
dėsnį: dalinantis informacija (komuni
kuojant) jos kiekis ne sumažėja, bet pa
didėja20. Kitaip tariant, kolektyvinės kū
rybos, kokia yra studijų programų kūri
mas, metu viena idėja sukelia kitą. Kū
rybinis derinimasis čia neturi nieko 
bendra su idėjų melioravimu. Priešingai, 
kūryba yra socialinio derinimosi aspek
tas. Tai iliustruoja tiek kolektyvinė, tiek 
individuali kūryba, kuriai ne mažiau 
reikalinga komunikacija.
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Vis dėlto kiekvienai grupei, taip pat ir 
studijų programos kūrimo grupei, vado
vauja iniciatorius, kuris vertas šio vardo 
tiek, kiek sugeba skinti kelią iškeltai idėjai 
ir priešintis tradicinėms (klasifikatori
nėms) nuostatoms21. Tai, kad studijų pro
gramą kuria tam tikra žmonių grupė, 
nereiškia, kad jai nevadovauja iniciato
rius. Šiuo atveju turime pirmąjį derinimo 
ratą: iškelta idėja išbandoma programos 
kūrėjų aplinkoje, kuri formuojasi veikia
ma idėjų komunikacijos. Vėliau derinimo 
ratų (aplinkų) atsiranda vis daugiau ir vis 
platesnių: svarstymai katedroje, fakultete, 
universiteto studijų komitetuose, univer
siteto senate, šalies studijų kokybės cen
tre, galiausiai studentų (kurie renkasi 
programą arba jos nesirenka) aplinkoje. 
Tai ir komunikacinė, ir hermeneutinė, ir 
kūrybinė aplinka, kurioje programa vie
šinama, suprantama ir formuojama. 

Kiekviena studijų programa ribota 
tiek, kiek sąlygota tam tikrų apibrėžtų 
išteklių – tiek episteminių, tiek herme
neutinių, tiek komunikacinių. Žmogiš
kieji ištekliai tėra šių socialinių aplinkų, 
kuriems priklauso programos kūrėjai, 
dėstytojai ar studentai, rezultatas. Pro-
gramos ribotumas yra komunikacinės ekolo-
gijos aspektas: neribotos galimybės liudija 
programos amorfiškumą ar eklektiškumą. 
Tai, kad esame savo išteklių įkaitai, rodo 
mūsų aplinkų suderinamumą. Pretenzi
ja į neribotus išteklius drauge yra siekis 
aneksuoti kitus episteminius regionus, 
tai priešiška kaimyninių teritorijų atžvil
giu. Todėl tai – ne derinimo(si), bet ka
riavimo atvejis. 

Taigi studijų programos atveju gali
ma kalbėti apie tam tikrą nedermės der
mę22. Viena, programa yra vientisa tu

rėdama apibrėžtus (tegu ribotus) tikslus 
ir siekiamus rezultatus. Kita, šie tikslai 
ir rezultatai nuolat perkuriami atsižvel
giant į programos socialinę aplinką, 
kurią iš dalies ir formuoja programa. 
Ideali, darni programos vizija nereiškia, 
kad ji nekeistina formuojantis kitoms 
socialinėms aplinkoms. Priešingai, net 
ir vykdoma (ir ypač vykdoma) progra
ma nuolat formuojama savo skirtingo
se – studentų, dėstytojų, darbdavių – 
aplinkose, kurios ir susikryžiuoja dėl 
programos. Tai kitas jos komunikacinis 
aspektas. 

Kyla klausimas, kokie turėtų būti uni
versitetinės studijų programos rezultatai 
ir kokios suteikiamos kompetencijos. 
Nors su kiekviena nauja studijų progra
ma kuriama nauja visuomenė ar bent jau 
nauja studentų, dėstytojų ir darbdavių 
bendrija, universitetinė misija neatsieja
ma nuo jo šaknų, t. y. universiteto etimo
logijos ir istorijos. Akademinė ekologija 
neatsiejama nuo apeliavimo į universi
teto šaknis, kurios lemia tam tikrus ap
ribojimus kuriant naujas studijų progra
mas. Nors sąvokos, vartojamos vis kito
je socialinėje aplinkoje, evoliucionuoja, 
jų etimologija yra ne archeologija, atka
santi tai, „kaip buvo“, bet veikiau her
meneutika, padedanti suprasti judėjimo 
pradžią iš nueito kelio perspektyvos. Ki
taip tariant, tai atsigręžimas į savo pra
džią, suprantamą pagal naujus tikslus, 
kurie derinami su pradiniais siekiais23. 
Tai dar vienas hermeneutinis (ir komu
nikacinis) ratas, verčiantis kiekvienos 
naujos studijų programos tikslus derinti 
prie istorinių universiteto siekių. Kita 
vertus, istorinė tradicija išbandoma nau
jybės aplinkoje. 
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Žodžio universitas etimologija ir isto
rija24 apeliuoja ne tiek į mokslų visumą25, 
kiek į mokslą visiems26. Kitaip tariant, 
universitetas užtikrino mokslą visiems 
nepaisant skirtingų tautybių ir skirtingų 
luomų, tiesa, iki tam tikros ribos (kiek tai 
buvo kilmingi luomai). Postūmis kurtis 
Bolonijos universitetui buvo imperato
riaus Frydricho I suteikta privilegija, ga
rantuojanti juridinę autonomiją. Vilniaus 
universitetas, universitetinei idėjai atke
liavus į regioną pusę tūkstantmečio vė
liau, buvo atviras ir įvairių konfesijų iš
pažinėjams, tiesa, orientuojant juos į ka
talikybę. Viena vertus, studijas visiems 
užtikrino lotynų kalba kaip vieninga 
mokslo kalba, t. y. vieninga komunikaci
nė aplinka. Kita vertus, mokslas plėtoja
mas autonominėje aplinkoje, mokslinėje 
bendrijoje, kokia yra universiteto ben
druomenė, susijusi komunikaciniais ka
nalais su kitų pasaulio universitetų ben
druomenėmis. Mokslo kalbos keitėsi, bet 
išliko ta pati kryžminė komunikacijos struk-
tūra: mokslo šakos gyvuoja tiek būdamos au-
tonomiškos, tiek maitindamosi universaliais 
mokslo ištekliais. Universitetinės studijos 
yra taip pat pradžia – tiek lavinant auto
nomišką mąstymą, tiek atveriant prieigą 
prie pasaulinių mokslo šaltinių. 

Istorinė akademininko sąmonė ape
liuoja ir į klasikinį universitetą, gyvavu
sį ilgus šimtmečius iki XVIII a. vidurio 
Apšvietos reformų (Lietuvoje – iki Apš
vietos idėjų paveiktos Edukacinės komi
sijos sprendimų), kuriomis siekta išmuš
ti filosofiją kaip pagrindą ir mokslams 
leisti nevaržomai šakotis (specializuotis). 
W. von Humboldto universitetinė refor
ma XIX a. pradžioje sugrįžtant prie ho

listinio (mokslo ir studijų, menų ir tiks
liųjų mokslų) ugdymo (Bildung) – tam 
tikras klasikinio modelio renesansas. Iki 
Apšvietos reformų universitetai turėjo 
dvi pakopas – žemesniąją (filosofijos) ir 
aukštesniąją (teologijos, medicinos, gam
tos, dailės ir pan.). Ne išimtis ir Vilniaus 
universitetas. Aukštesniojoje pakopoje, 
nelyginant magistrantūroje, buvo galima 
studijuoti tik pabaigus žemesniąją, tarsi 
bakalauro studijas. Bolonijos procesas 
yra tam tikras humboltinis atsigręžimas 
į klasikinį universiteto modelį po beveik 
tris šimtmečius trukusio specializacijos 
universitetuose eksperimento27. Tarpda
lykiškumo tendencijos, kurios dažniausiai 
pasireiškia tik retoriniais šūkiais, moks
luose atitinka šį atsigręžimą po mokslų 
atsiribojimo vienas nuo kito šimt mečių. 
Vis dėlto šios mokslo ir studijų tenden
cijos išreiškia ne sugrįžimą prie negrįž
tamai nutolusių laikų, bet judėjimą ratu: 
specializacijos laikai niekur nedingo28. 
Apšvietos reformos pasekmė ta, kad aka
demininkai, įsprausti į tam tikro fakul
teto rėmus, nieko nežino ir nenori žino
ti apie kitą fakultetą. Paradoksas tas, kad 
universitetinė autonomija, davusi pra
džią akademinei veiklai, tapo akademi
nės komunikacijos trikdžiu ir universi
tetinės raidos stabdžiu. Žinių regionų 
išsidalinimas tarp fakultetų ir institutų 
parankus tiek administruojant akademi
ninkus, tiek šiems ieškant savo tapatu
mo. Vis dėlto akademinių regionų atsky
rimas ir atribojimas vienas nuo kito nua
lino šiuos regionus, paliktus be tarpusa
vio komunikacijos (t. y. maitinimosi) 
kanalų. Taigi Bolonijos procesą ir Tuning 
projektą galima vertinti kaip atsigręžimą jei 

IStoRInĖ UnIveRSItetų RaIda IR Tuning PRoJektaS
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ne į klasikinį, tai bent į humboltinį univer-
sitetinį modelį, kuris padėtų išvengti mokslų 
autonomijos ekscesų po Apšvietos reformos. 
Tiesa, šis judėjimas ratu grįžtant prie is
torinių paradigmų ir derinantis prie aka
deminių ištakų nereiškia praeities mo
delio restauravimo. Tai būtų neįmanoma 
esant visiškai kitokiai visuomeninei 

aplinkai ir jos agentams. Studijų progra
mos atveju galima kalbėti apie plečiamos 
komunikacijos mikrolygmenį derinant 
programos kūrėjų, skirtingų fakultetų 
dėstytojų, skirtingų regionų studentų ir 
darbdavių žiūras. Tarkim, Studijų pro
gramų komitetas galėtų būti šio derini
mosi ir komunikavimo forumas.

IšvadoS

Tuning projektą, siūlantį ciklinį derini
mą tiek kuriant, tiek vykdant studijų pro
gramas, galima laikyti hermeneutinio rato 
atmaina. Universitetinis ugdymas reika
lingas žiūros, žinių ir interesų derini mo
(si) tarp studijų programos vykdytojų, 
dėstytojų, studentų ir darbdavių. Nors 
žinojimo ir žinių visuomenės principas 
deklaruojamas kaip svarbus universiteti

nio ugdymo sandas, čia svarbus ir neži
nios principas, verčiantis dėstytoją moky
tis iš savo studentų. Nors universiteto 
fakultetinė struktūra – Apšvietos mokslo 
specializacijos pasekmė, Tuning projektas 
apeliuoja į W. von Humboldto reformas, 
kuriomis siekta mokslo ir studijų vieno
vės, taigi norėta sušvelninti Naujųjų laikų 
mokslų nebendramatiškumus. 
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