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Anketinės apklausos tikslas – ištirti Agroverslo vadybos studijų programos absolventų įsidarbinimo 

galimybes šiuolaikinėje darbo rinkoje. Anketinė apklausa buvo atlikta patalpinant 11 klausimų anketą į 

internetinį tinklapį www.publika.lt. Anketos nuoroda buvo išsiųsta Agroverslo vadybos studijų programos 

absolventams: AV08A grupės – 19 absolventų (2 laiškai grįžo atgal) ir AV08B grupės - 29 absolventams 

(4 laiškai grįžo atgal). Į pateiktus klausimus atsakė 20 (52,7% Agroverslo vadybos studijų programos) 

absolventų.  

1. Ar Jūs patenkintas/a įgyta specialybe? 

Atsakymo 

variantas 

Pasirinkimų Santykis, 

% 

 

1. Taip 10 50 

2. Ne 4 20 

3. Nežinau 6 30 

Viso 20 100.00% 

2. Ar šiuo metu dirbate? 

Atsakymo 

variantas 

Pasirinkimų Santykis, 

% 

 

1. Taip 14 70 

2. Ne 6 30 

Viso 20 100.00% 

3. (Jeigu dirbate) Ar įsidarbinant turėjo įtakos, kad Jūs baigėte būtent Vilniaus kolegijos 

Agroverslo vadybos studijų programą? 

Atsakymo 

variantas 

Pasirinkimų Santykis, 

% 

 

1. padėjo 3 17.65 

2. trukdė 0 0 

3. neturėjo 

įtakos 

10 58.82 

http://www.publika.lt/
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4. Kita 4 
Nežinau, šiuo metu 

dirbu Anglijoje; 

nežinau 

23.53 

Viso 17 100.00% 

 

4. (Jeigu dirbate) Ar Jūsų darbui užtenka kolegijoje įgytų teorinių žinių? 

Atsakymo 

variantas 

Pasirinkimų Santykis, 

% 

 

1. Taip 5 31.25 

2. Iš dalies 7 43.75 

3. Ne 2 12.5 

4. Nežinau 2 12.5 

Viso 16 100.00% 

5. Kokių Jūsų nuomone, teorinių žinių Jums labiausiai trūksta dirbant? (įrašykite) 

 Vadybos (3 respondentai),  

 Finansinių žinių (1 respondentas), 

 Kiti atsakė, jog „nieko netrūksta“. 

6. (Jeigu dirbate) Ar Jūsų darbui užtenka kolegijoje įgytų praktinių žinių? 

Atsakymo 

variantas 

Pasirinkimų Santykis, 

% 

 

1. Taip 5 33.33 

2. Iš dalies 4 26.67 

3. Ne 4 26.67 

4. Nežinau 2 13.33 

Viso 15 100.00% 

7. Kokių Jūsų nuomone, praktinių žinių Jums labiausiai trūksta dirbant? (įrašykite) 

 praktikos buvo mazai, imones kuriuoje praeidavau praktika nieko nemoke; 

 netrūksta, praktikos metu įgytų žinių užtenka; 
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 manau kad praktiniu ziniu negalima ismokyti, jas reikia igyti pradedant dirbti. studentus galima 

tik paruosti ir idiegti kaip jie turetu dirbti; 

 Dokumentu tvarkymo praktiniu ziniu; 

 Pakanka praktinių žinių. 

 Nezinau. 

8. (Jeigu nedirbate) Ar ieškote darbo? 

Atsakymo 

variantas 

Pasirinkimų Santykis, 

% 

 

1. Taip 5 41.67 

2. Ne 7 58.33 

Viso 12 100.00% 

9. Jeigu neieškote darbo, kodėl? 

Atsakymo variantas Pasirinkimų Santykis, 

% 

 

1. Todėl, kad toliau 

studijuojate 

2 25 

2. Todėl, kad turite 

kitas pajamas 

0 0 

3. Todėl, kad esate 

vaiko priežiūros 

atostogose 

2 25 

4. Todėl, kad 

nenorite dirbti 

0 0 

5. Todėl, kad esate 

užsiregistravęs/usi 

darbo biržoje 

1 12.5 

6. Todėl, kad 

planuojate 

išvažiuoti dirbti į 

užsienį 

1 12.5 

7. Kita 2 
dirbu uzsienije 

ir esu 

patenkintas; 

dirbu. 

25 

Viso 8 100.00% 
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10. (Jeigu nedirbate) Kodėl neradote darbo? 

Atsakymo variantas Pasirinkimų Santykis, 

% 

 

1. Dėl netinkamų 

darbo sąlygų 

1 10 

2. Dėl mažo 

atlyginimo 

1 10 

3. Darbo vieta toli 

nuo gyvenamosios 

vietos 

1 10 

4. Dėl darbo 

patirties stokos 

5 50 

5. Dėl amžiaus 0 0 

6. Dėl sveikatos 1 10 

7. Nėra vietų pagal 

Jūsų specialybę 

1 10 

8. Niekas nepadėjo 

rasti darbo vietos 

0 0 

9. Kita 0 0 

Viso 10 100.00% 

 

11. Jūsų pastabos ir pasiūlymai: 

 Esu labai nusivilūsi Lietuvos darbdaviais, be patirties ir pažįstamų gerai apmokomo darbo nerasi, 

todėl tik baigus mokslus sunku rasti darbą, diplomas dabar mažai ką įtakoja, svarbiausia 

pažįstami...; 

 po mokslų įdarbinti :D; 

 dėkui už rūpinimąsi ir domėjimąsi po studijų. Likau nustebintas; 

 Nėra.. 

Išvados: 

1. Įgyta specialybe, baigus Agroverslo vadybos studijų programą, yra patenkinti 50% absolventų, 

20% - ne. Į šį klausimą net 30%  absolventų atsakė, kad nežino, ar jie yra patenkinti, ar 

nepatenkinti įgyta specialybe. Galima daryti prielaidą, kad absolventų nuomonei daro įtaką 

psichologinės (pvz., pasitenkinimas/ nepasitenkinimas/ indiferentiškumas studijų procesui, 

motyvacija/silpna motyvacija pasirinktai profesijai) ir socialinės priežastys (pvz., galimybė 

įsidarbinti ir profesinės karjeros perspektyvos, darbo aplinka ir darbo užmokestis ir kt.).  
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2. Šiuo metu dirba dauguma absolventų (70%), tačiau įsidarbinimui neturėjo įtakos tai, kad jie 

baigė Agroverslo vadybos studijų programą Vilniaus kolegijoje (58,82%), ir tik 17,65% 

absolventų čia įgyta specialybė padėjo įsidarbinti, o kiti nežino arba dirba Anglijoje (23,53%). 

Manytina, kad šių absolventų darbas nėra susijęs su įgyta specialybe. 10% iš apklaustųjų 

studentų negali įsidarbinti pagal specialybę, nes trūksta darbo vietų.  

3. Į klausimą, ar pakanka kolegijoje įgytų teorinių žinių teigiamai atsakė 31,25% absolventų, 

43,75% absolventų atsakė, kad tik iš dalies, o atsakymai, kad „nepakanka“ arba „nežino“ 

pasiskirstė tolygiai – 12,5%. Be to, absolventai pastebėjo, kad labiausiai trūksta vadybos ir 

finansų žinių, kas leidžia daryti išvadą: Agroverslo vadybos studijų programos komitetui reikėtų 

peržiūrėti šių dalykų programas, papildant jas aktualiais temų blokais, dėstytojams, ruošiant 

paskaitas, pasiremti šių dalykų naujausiais mokslinės literatūros šaltiniais ir juos tinkamai 

išanalizavus, pateikti studentams. Parengti Vadybos ir Apskaitos ir finansų modulių konspektus 

Moodle aplinkoje. 

4. Į klausimą, ar pakanka kolegijoje įgytų praktinių žinių teigiamai atsakė 33,33% absolventų,  

26,67 absolventų atsakė, kad tik iš dalies, ir lygiai tiek pat absolventų (26,67%) atsakė neigiamai 

(nežino – 13,33% absolventų). Kai kurie pažymėjo, kad praktikai skiriama per mažai laiko; 

antra, įmonių padalinių vadovai skyrė nepakankamą dėmesį praktiką atliekančiam studentui. 

Todėl praktikos vadovas turėtų palaikyti nuolatinį ryšį su įmone, kurioje atlieka praktiką 

studentas (nuvykti į įmonę, pasidomėti darbo sąlygomis ir užduotimis, kurias turi atlikti 

studentas). 


