
Sveiki, su Jumis ir vėl aš, Kristina Černius, Bay Path universiteto absolventė. Šį 

kartą pristatau Jums 7-ąjį skyrių „Tinkamiausio koledžo paieška“ iš knygos 

„Įgyvendinti svajonę: praktinis vadovas suaugusioms moterims, siekiančioms 

aukštojo išsilavinimo“, kurią parašė Bay Path universiteto prezidentė dr. Carol A. 

Leary. 

—7 skyrius— 

Tinkamiausio koledžo paieška 

Koledžai ir universitetai siūlo daug skirtingų pasirinkimų. Aš sugaišau daug laiko ir 

įdėjau daug darbo, kol suradau man tinkantį variantą. Bet buvo verta! Leiskite man 

pasidalinti Lauros istorija ir kaip ji rado tinkamą koledžą. 

Ji nusprendė įgyti aukštąjį išsilavinimą būdama 38-erių metų, turėdama tris vaikus 

ir nuolatinį darbą. Laura vis klausė savęs: „Ar aš išprotėjau? Ar tikrai galiu tai 

padaryti?“ 

Ji sakė, kad tai buvo pats baisiausias dalykas, kurį ji padarė būdama suaugusi. Ir, 

geriausias sprendimas, kokį ji kada nors priėmė. Laura sakė: „Aukštasis mokslas 

man visada atrodė labiau svajonė nei realybė. Aš mirtinai bijojau, kad man 

nepavyks“. 

Ji apžvelgė daugelį mokyklų. Ir jos negalėjo būti geresnės. Laura sakė, kad jos 

padėjo jai žengti „pirmąjį žingsnį“ į ateitį. 



Vis dėlto, išklausiusi prezidentės Carol Leary kalbą, apibūdinančią universitetą ir jo 

poveikį moterims, ji pajuto kaip akyse susikaupė ašaros. Būtent tada ji suprato, kad 

rado sau tinkamą vietą. 

Taigi, kokius klausimus turėtumėte užduoti, ieškodami sau tinkamos vietos?  

Pirma, svarbu žinoti, kas yra aukštojo mokslo laipsnis. Darbdaviai mums sako, kad 

jiems patinka asocijuoti (Аssociate) ir bakalauro laipsniai. Jie moko mus bendrauti, 

mąstyti, vadovauti ir elgtis kaip savo srities profesionalai. 

Tam reikia daug mokytis. 

Įprastai, 20 kursų tam, kad gauti asocijuotą laipsnį, ir 40 kursų bakalauro laipsniui.  

Tačiau, daugelis asocijuoto laipsnio kursų gali būti įskaityti į bakalauro laipsnį. Kai 

kurie koledžai ir universitetai suteikia kreditus už ankstesnius apmokymus ir 

gyvenimo patirtį. Arba, leidžia mokytis savarankiškai ir tada laikyti egzaminus.  

Viskas greitai susideda į visumą. 

Svarbu! Kai kurioms mokslo sritims, tokioms kaip švietimas ar ergoterapija, taikomi 

licencijavimo reikalavimai ir, siekiant tapti licencijuotu mokytoju ar terapeutu, 

reikia išlaikyti papildomus išorinius egzaminus. 

Todėl labai svarbu užduoti štai tokius klausimus jūsų koledžo priėmimo komisijos 

konsultantui: 



• Kokias programas jūs siūlote?  

• Kokie reikalavimai keliami mane dominančioms profesinėms sritims ir 

specialybėms?  

• Kiek laiko užtruks juos įgyvendinti?  

• Kaip aš galiu baigti mokslus greičiau?  

• Ir, ką aš turiu padaryti, kad gaučiau pageidaujamą aukštojo mokslo laipsnį ar 

licenciją? 

Tada paklauskite savęs, kokia mokymosi aplinka jums labiausiai tinka. Ar jums 

reikalingos mažos klasės ir asmeninis dėmesys, o gal jums puikiai sektųsi mokantis 

didelėje auditorijoje ar internete, kur galite mokytis pagal savo tvarkaraštį?  

Apsvarstykime tipą, dydį, statusą, akreditaciją ir laiko planavimą. Ar jau išsitraukėte 

rašymo priemones? Tai skamba sudėtingai, tačiau iš tikrųjų tai susiję su mokslo 

kokybe ir pasirinkimais, kurie nuves jus į sėkmę. 

Nuspręskite, kokio tipo mokslo įstaiga atitinka jūsų tikslus. Bendruomenės koledžai 

yra pigiausi, tačiau dažniausiai siūlo tik asocijuotus laipsnius. Keturių metų koledžai 

ir universitetai gali pasiūlyti asocijuotus, bakalauro, magistro ir daktaro laipsnius.  

Nuspręskite, kokio dydžio mokslo įstaiga jums labiausiai tinka. Valstybiniai 

universitetai priima tūkstančius studentų, siekiančių bakalauro laipsnio, ir siūlo daug 

skirtingų specializacijų, tačiau studentų skaičius klasėje bus taip pat didelis.  



Privatus koledžas išlaiko mažas klases, tačiau gali turėti mažiau specialybių 

pasirinkimo variantų. 

Taip pat galite pasirinkti lankyti moterų koledžą, pavyzdžiui, Amerikos moterų 

koledžą internete, kuris priklauso Bay Path universitetui. Mūsų suaugusios moterys 

sako, kad šioje aplinkoje jos gali laisvai diskutuoti bet kuriuo klausimu, imtis 

lyderystės, parodyti stipriąsias puses ir išreikšti savo tikruosius pomėgius!  

Įspėjimas! 

Daugelis valstybinių ir privačių universitetų yra ne pelno siekiančios institucijos. 

Pagrindinis jų tikslas yra mokyti studentus. Pelno siekiantys koledžai ir universitetai 

yra verslo organizacijos, kurios turi generuoti pelną investuotojams ir savininkams.  

Taigi, jūs klausiate, kaip aš galiu nustatyti kokybę? 

Patikrinkite akreditaciją! 

Tai sudėtinga, nes JAV regioninė akreditacija užtikrina aukštus standartus. 

Neakredituoto ar net nacionaliniu lygiu akredituoto universiteto pasirinkimas gali 

reikšti, kad darbdavys arba aukštoji mokykla gali atsisakyti pripažinti jūsų sunkiai 

įgytą aukštojo mokslo laipsnį. 

Galiausiai, suaugusiems žmonėms, kada ir kaip universitetas siūlo kursus gali būti 

lemiamas! Daugelis koledžų ir universitetų siūlo dieninių bei vakarinių studijų 

variantus, o taip pat galimybę studijuoti savaitgalio dienomis ir internetu. 



Kai kurie koledžai, tokie kaip Bay Path universitetas, siūlo pagreitinto mokymosi 

programas, kuriose suaugę studentai kiekvieną kursą baigia per šešias savaites. Tai 

labai intensyvu, tačiau moterys įgyja aukštąjį išsilavinimą kur kas greičiau. 

Taigi, kokius esminius klausimus reikia užduoti, vertinant koledžą ar universitetą:  

• Ar jis siūlo specialybę ir aukštojo mokslo laipsnį, kurio noriu ... taip, kaip aš 

noriu: internetu, vakarais ar savaitgaliais? 

• Ar tai ne pelno siekianti organizacija ir ar ji akredituota regioniniu lygmeniu? 

• Ar yra galimybė užbaigti mokslus greičiau? 

 


