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Maisto technologijos studijų programos nuolatinės ir ištęstinės studijų formų
absolventų įsidarbinimas 2017 m.
Tyrimo tikslas - išsiaiškinti Maisto technologijos studijų programos absolventų
įsidarbinimo ir karjeros galimybes.
Apklausa atlikta 2017 m. spalio-lapkričio mėn. Apklausoje dalyvavo iš viso 29 iš 38 absolventų,
2017 m. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete baigusių Maisto technologijos studijų
programą. Apklausti 16 iš 22 Maisto technologijos studijų programos nuolatinės studijų formos
absolventų ir 13 iš 16 ištęstinės studijų formos absolventų. Su 11 absolventų susisiekti nepavyko.
Apklausa buvo atliekama elektroniniu paštu ir telefonu.

11 nuolatinės studijų formos absolventų apklausos atlikimo laikotarpiu dirbo, 3 - studijavo, 2 studijavo ir dirbo. Ištęstinės studijų formos 12 absolventų dirbo, 1 mokėsi.
79 proc. apklaustų 2017 m. Vilniaus kolegijos Maisto technologijos studijų programos absolventų
dirbo, 14 proc. studijavo aukštosiose mokyklose ar mokėsi, 7 proc. ir dirbo, ir studijavo (1 pav.).

Ištęstinės studijų formos 10 absolventų dirbo pagal įgytą kvalifikaciją, 2 ne pagal įgytą
kvalifikaciją. Nuolatinės studijų formos 8 absolventai dirbo pagal įgytą kvalifikaciją, 5 ne pagal
įgytą kvalifikaciją. 72 proc. apklaustų absolventų dirbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, 28 proc.
– ne pagal kvalifikaciją (2 pav.).
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Ištęstinės studijų formos 9 absolventai dirbo viešojo maitinimo sektoriuje, 1 mėsos produktų
perdirbimo srityje. Nuolatinės studijų formos 3 absolventai dirbo viešojo maitinimo sektoriuje, 4
duonos kepimo srityje, 1 vaisių, uogų ir daržovių laikymo ir perdirbimo srityje.
67 proc. absolventų dirbo viešojo maitinimo sektoriuje, 22 proc. duonos kepimo srityje, 5 proc.
mėsos produktų perdirbimo srityje, 5 proc. vaisių, uogų ir daržovių laikymo ir perdirbimo srityje (3
pav.).

Į klausimą, kada įsidarbino dabartinėje darbo vietoje, atsakė 12 ištęstinės ir 13 nuolatinės studijų
formos absolventų. 7 ištęstinės studijų formos absolventai įsidarbino prieš studijas, 2 - studijų
metu, 3 - tuojau po studijų. 1 - nuolatinės studijų formos absolventas įsidarbino prieš studijas, 4 studijų metu, 8 - po studijų.
Iš viso 32 proc. į klausimą atsakiusių MT absolventų dabartinėje darbo vietoje įsidarbino prieš
studijas, 24 proc. studijų metu, 44 proc. iš karto po studijų (4 pav.).

Klausimas, ar baigus MT studijas buvo paaukštintos pareigos arba buvo padidintas darbo
užmokestis buvo pateiktas MT ištęstinių studijų absolventams. 4 absolventai (33 proc.) teigė, kad
baigus studijas jiems buvo padidintas darbo užmokestis, buvo paaukštinti pareigose; 5 absolventų
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(42 proc.) darbo užmokestis ir pareigos nepasikeitė; 3 absolventai (25 proc.) baigę studijas pakeitė
darbą (5 pav.).

Į klausimą, kaip įsidarbino dabartinėje darbo vietoje, atsakė 12 ištęstinės ir 12 nuolatinės studijų
formos absolventų. 5 ištęstinės studijų formos ir 7 nuolatinės studijų formos absolventai įsidarbino
radę skelbimą internete, 1 ištęstinės studijų formos absolventas liko dirbti po praktikos, 3 ištęstinės
ir 2 nuolatinės studijų formos absolventai įsidarbino pasinaudoję asmeniniais ryšiais ir po 2
absolventus - kitais būdais.
50 proc. atsakiusių į klausimą 2017 m. laidos MT absolventų teigia, kad įsidarbino radę skelbimą
internete, 21 proc. - pasinaudoję asmeniniais ryšiais, 4 proc. absolventų liko dirbti po praktikos,
25 proc. įsidarbino kitais būdais (6 pav.).

Į klausimą, ar įsidarbinant turėjo įtakos tai, kad absolventas/ė baigė Vilniaus kolegijoje maisto
technologijos studijų programą, atsakė 12 ištęstinės ir 10 nuolatinės studijų formos absolventų. 3
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ištęstinės ir 1 nuolatinės studijų formos absolventai mano, kad baigtos studijos padėjo įsidarbinti,
atitinkamai 8 ir 9 absolventai teigia, kad neturėjo įtakos įsidarbinant.
81 proc. absolventų mano, kad jiems įsidarbinant neturėjo įtakos Vilniaus kolegijoje baigta maisto
technologijos studijų programa, 19 proc. absolventų nuomone, baigtos studijos jiems padėjo
įsidarbinti (7 pav.).

Į klausimą, kodėl nerandama darbo, atsakė 2 nuolatinių ir 2 ištęstinių studijų formų absolventai. Iš
jų - 3 besimokantys ir 1 dirbantis, bet ieškantis geresnio darbo. Visų absolventų nuomone, darbo
nepavyksta rasti dėl to, kad nėra darbo vietų pagal specialybę. Vienas absolventas įvardina šią
priežastį bei nurodo ir kitas: netinkamas darbo sąlygas; mažą darbo užmokestį; didelį atstumą tarp
darbo ir gyvenamosios vietos; darbo patirties stoką; amžių (8 pav.).
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Į klausimą, kokį darbą norėtų dirbti ateityje, atsakė 3 nuolatinių ir 2 ištęstinių studijų formų
absolventai. Iš jų 60 proc. norėtų dirbti darbą, nesusijusį su įgyta kvalifikacija, 20 proc. pagal įgytą
kvalifikaciją, 20 proc. neapsisprendę (9 pav.).

Į klausimą, ar yra patenkinti įgyta specialybe, atsakė 17 nuolatinės studijų formos ir 13 ištęstinės
studijų formos absolventų. 6 nuolatinės studijų formos absolventai iš dalies patenkinti įgyta
specialybe, 11 – patenkinti. Visi ištęstines studijas baigę absolventai patenkinti įgyta specialybe.
80 proc. visų 2017 m. MT absolventų patenkinti įgyta specialybe, 20 proc. iš dalies patenkinti (10
pav.).

Pagal Lietuvos darbo biržos duomenis, pateiktus 2017 m. birželį, 2017 m. darbo biržoje buvo
registruota 5,24 proc. absolventų (2 absolventai) baigusių MT studijas.
Apžvelgus 2006-2017 m. absolventų įsidarbinimo rezultatus pagal pateiktus Lietuvos darbo biržos
duomenis, daugiausia nedirbančių MT absolventų, registruotų darbo biržoje, buvo 2006 m. – 28,6
proc. 2007 – 2017 m. laikotarpiu absolventų įsidarbinimo lygis svyravo tarp 89,5 ir 100 proc.
2015 ir 2016 m. nebuvo MT absolventų, registruotų Lietuvos darbo biržoje (11 pav.).
Galima teigti, kad MT absolventų įsidarbinimo lygis 2017 m. išlieka aukštas ir siekia apie 95 proc.
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Absolventai siūlo: į Maisto technologijos studijų programą įtraukti šviežio maisto gamybos kursą;
atlikti daugiau laboratorinių tyrimų produktus gaminant pagal specializacijas; praplėsti kursą apie
savikontrolės sistemas ir jų kūrimą; didesnį dėmesį skirti įvairių planų kūrimo ugdymui; daugiau
valandų skirti inžinerinei grafikai. Dalis absolventų siūlo sustiprinti teorinių dalykų dėstymą, nes
baigusiems kolegiją ir siekiantiems toliau studijuoti pagal magistro studijų programas sunku
mokytis išlyginamosiose studijose. Kiti atvirkščiai – teigiamai vertina tai, kad buvo daug praktinio
mokymo.
Absolventai siūlo tobulinant studijas didesnį dėmesį skirti praktikos vietų atrankai ir studentams
sudaryti geresnes sąlygas įgyti daugiau žinių atliekant praktikas.
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Priedai

Anketa
Gerbiamas Absolvente, atliekame Maisto technologijos studijų programos absolventų, 2017 m. baigusių
studijas, apklausą, kurios tikslas – išsiaiškinti absolventų įsidarbinimo ir karjeros galimybes, todėl prašome
Jus atsakyti į šios anketos klausimus.
Pastaba: Pasirinktą atsakymo variantą pabraukite (arba pažymėkite kita spalva, šriftu ar kitaip), o kur reikia
atsakymus įrašykite.
1. Jūs baigėte:
a)Nuolatines studijas;
b)
Ištęstines studijas.
2. Ar Jūs patenkintas/a įgyta specialybe?
a) Taip;
b) Ne;
Kita (įrašykite)
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Pastaba: Jei į 2 klausimą atsakėte ,,ne” paaiškinkite kodėl? (įrašykite)..............................................................
...............................................................................................................................................................................
3. Ar šiuo metu dirbate?
a) Taip;
b) Ne.
4. (Jeigu dirbate) Ar dirbate pagal savo įgytą profesinę kvalifikaciją?
a) Taip;
4.1 Kokią specializaciją labiausiai atitinka darbas?
1 a) Maitinimo įmonių gamybos technologija;
2 a) Mėsos produktų technologija;
3 a) Duonos kepimo technologija.
b) Ne.
5. (Jeigu dirbate) Nurodykite savo darbovietės pavadinimą ir pareigas (įrašykite):...............................
........................................................................................................................................................................
5.1 Gal buvote paaukštintas pareigose arba padidintas atlyginimas, kai baigėte Vilniaus
kolegiją?
1. a) Taip;
2. a) Ne.
Kita (įrašykite)...........................................................................................................
6. (Jeigu dirbate) Nuo kada pradėjote dirbti šioje darbo vietoje?
a) Įsidarbinote prieš studijas;
b) Įsidarbinote studijų metu;
c) Įsidarbinote iškart po studijų;
d) Kita (įrašykite) ...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
7. (Jeigu dirbate) Kaip įsidarbinote šioje darbo vietoje?
a) Radote skelbimą interneto svetainėje;
b) Radote skelbimą spaudoje;
c) Likote dirbti po praktikos;
d) Pasinaudojote asmeniniais ryšiais;
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e) Kita (įrašykite) ........................................................................................................................
8. (Jeigu dirbate) Ar įsidarbinant turėjo įtakos tai, kad Jūs baigėte būtent Vilniaus kolegijoje
maisto technologijos studijų programą?
a) Padėjo;
b) Trukdė;
c) Neturėjo jokios įtakos.
9. (Jeigu nedirbate) Ar ieškote darbo?
b) Taip;
c) Ne;
10. (Jeigu nedirbate) Jeigu neieškote darbo, kodėl?
a) Todėl, kad toliau studijuojate;
b) Todėl, kad turite kitas pajamas;
c) Todėl, kad esate vaiko priežiūros atostogose;
d) Todėl, kad nenorite dirbti;
e) Todėl, kad esate užsiregistravęs/usi darbo biržoje;
f) Todėl, kad planuojate išvažiuoti dirbti į užsienį;
g) Dėl kitų priežasčių (įrašykite) .....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
11. (Jeigu nedirbate) Kodėl neradote darbo?
a) Dėl netinkamų darbo sąlygų;
b) Dėl mažo atlyginimo;
c) Darbo vieta toli nuo gyvenamosios vietos;
d) Dėl darbo patirties stokos;
e) Dėl amžiaus;
f) Dėl sveikatos;
g) Nėra vietų pagal Jūsų specialybę;
h) Kitos priežastys (įrašykite): ........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
12. Jeigu šiuo metu nedirbate, kokį darbą norėtumėte dirbti ateityje?
a)Pagal technologo profesinę kvalifikaciją;
b)
Nesusijusį su įgyta kvalifikacija;
c)Neapsisprendęs/usi.
13. Jeigu šiuo metu studijuojate (ar planuojate studijuoti), kokioje mokslo įstaigoje ir kokioje
studijų programoje?...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
14. Jūsų pastabos ir pasiūlymai: .........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Dėkojame už pateiktus atsakymus!
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