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Tyrimo tikslas - išsiaiškinti maisto technologijos studijų programos absolventų įsidarbinimo ir
karjeros galimybes.
Tyrimo objektas - Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Maisto technologijos studijų
programos 2018 m. laidos nuolatinės ir ištęstinės studijų formų absolventų įsidarbinimas ir karjeros
galimybės.
Tyrimo metodas – Apklausos metodas. Apklausa atlikta mišriu būdu: elektroniniu paštu ir
telefonu.
Tiriamieji - Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto maisto technologijos studijų
programos 2018 m. laidos absolventai. Iš 36 absolventų apklausoje dalyvavo 33 (17 – nuolatinės ir 16
ištęstinės studijų formos). Su 3 absolventais nepavyko susisiekti.
Apklausa atlikta 2018 m. spalio-gruodžio mėn.
TYRIMO REZULTATAI

Absolventų, proc.

1 pav. MT ABSOLVENTŲ ĮSIDARBINIMO LYGIS 2006-2018 m.
(PAGAL LIETUVOS DARBO BIRŽOS DUOMENIS)
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Lietuvos darbo biržos pateiktais duomenimis, 2006-2018 metais maisto technologijos studijų programos
absolventų įsidarbinimo lygis gana aukštas (91,6 proc.). 2006 m. metais dirbo 71,4 proc. baigusių maisto
produktų technologijos studijas absolventų, 2007 m. – 95 proc., 2008 m. ir 2009 m. įsidarbino visi
absolventai, 2010-2012 m. įsidarbinimo lygis siekė 90 proc., 2013 m. - 85,7 proc, 2014 m. - 95,24 proc.,
2015 m. - 89,5 proc, 2016 m. įsidarbino visi absolventai, 2017 m. – 94,8 proc, 2018 m. 06 mėn.
įsidarbinusių buvo 89,5 proc. (žr. 1 pav.).
Maisto technologijos studijų programos nuolatinės studijų formos (NL)
absolventų įsidarbinimas 2018 m.
Apklausoje dalyvavo 17 absolventų, baigusių nuolatines (NL) Maisto technologijos studijų
programos studijas 2018 m., su dviem absolventais nepavyko susisiekti. Absolventai atsakė į pateiktas
anketas elektroniniu paštu ir telefonu.
2 pav. Ar šiuo metu dirbate?
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94 proc. (16) apklaustų 2018 m. Vilniaus kolegijoje nuolatines Maisto technologijos studijų programos
studijas baigusių absolventų dirba, 6 proc. (1) nedirba ir yra užsiregistravę darbo biržoje (2 pav.).

3 pav. Maisto technologijos absolventų (NL) įsidarbinimas
pagal sritis 2018 m., proc.
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Žuvies perdirbimo įmonėse

45%

Ne maisto sektoriuje

45 proc. absolventų
dirba viešojo
maitinimo įmonėse,
22 proc. duonos
kepimo įmonėse, 11
proc. – žuvies
perdirbimo įmonėse,
22 proc. – ne maisto
sektoriuje (3 pav.).

4 pav. Absolventų (baigimo metai 2018, NL studijos) užimamos pareigos
Bistro virėjas
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Absolventai dirba įvairiose pareigose: maisto technologo asistentais, konditeriais, virėjais ir kt. Lietuvos
viešojo maitinimo ir maisto pramonės ir prekybos įmonėse („Maxima LT“, UAB; Rimi Lietuva, UAB;
RIB ROOM, restoranas; GAN BEI CITY, UAB; „Jurgis ir Drakonas“; UAB Villon; UAB Vapiano
Europe; UAB "ISS Lietuva"; Čili pica ir kt.). Trys NL studijų formos absolventai dirbo užsienyje.
56 proc. absolventų teigia, kad jų pareigos neatitinka įgytos kvalifikacijos, 33 proc. nuomone - jų darbas
iš dalies atitinka kvalifikaciją, 11 proc. mano, kad dirba darbą, atitinkantį įgytą kvalifikaciją.
5 pav. Nuo kada pradėjote
dirbti šioje darbovietėje?
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studijų metu
44%

56%

Įsidarbinote
iškart po
studijų
Kita (išvykę iš
LR)

6 pav. Kaip įsidarbinote šioje darbo
vietoje?
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asmeniniais ryšiais
Kita (įmonė rado
absolvento CV)

Didžioji dalis absolventų (56 proc.) įsidarbino iškart po studijų, 44 proc. - studijuodami (5 pav.).
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Daugelis absolventų (56 proc.) įsidarbino pasinaudoję asmeniniais ryšiais, 22 proc. - radę skelbimą
internete, 11 proc. liko dirbti po praktikos, taip pat 11 proc. įsidarbino įmonei radus absolvento CV
internete (6 pav.).

22%

7 pav. Ar įsidarbinant turėjo įtakos tai,
kad Jūs baigėte
Vilniaus kolegijoje maisto technologijos
studijų programą?
Padėjo

67%

Trukdė

11%

Neturėjo jokios įtakos

67 proc. absolventų mano, kad Maisto technologijos studijų programos baigimas neturėjo įtakos jų
įsidarbinimui, 22 proc. teigia, kad padėjo įsidarbinti, 11 proc. – kad trukdė (7 pav.).

8 pav. (Jeigu nedirbate)
Ar ieškote darbo?
Taip
Ne

9 pav. (Jeigu nedirbate)
Jeigu neieškote darbo,
kodėl?

Todėl, kad esate
užsiregistravęs/usi
darbo biržoje

100%
Todėl, kad turite kitas pajamas
Todėl, kad esate vaiko priežiūros atostogose
Todėl, kad nenorite dirbti
Todėl, kad esate užsiregistravęs/usi darbo biržoje
Todėl, kad planuojate išvažiuoti dirbti į užsienį
Dėl kitų priežasčių

Ne;
1;
100%

Nedirba 1 NL studijų formos absolventas (8 pav.). Jis yra registruotas darbo biržoje ir teigia, kad nedirba
ir neieško darbo dėl asmeninių priežasčių (9 pav.). Nedirbantis absolventas nurodo, kad maisto
technologijos studijos patiko ir ateityje norėtų įsidarbinti pagal įgytą kvalifikaciją.

10 pav. Ar Jūs patenkintas/a
įgyta specialybe?
80%

10%
10%

Taip
Iš dalies
Ne

80 proc. apklaustų absolventų, baigusių studijas nuolatine forma, yra patenkinti įgyta specialybe, 10
proc. - iš dalies patenkinti, 10 proc. - nepatenkinti. (10 pav.)
Nuolatinių studijų absolventų pastabos ir pasiūlymai.
Teigiami atsiliepimai: „Studijos patiko, pastabų neturiu“. „Pastabų neturiu“.
Nuogąstavimai, pageidavimai: „Nesijaučiu stipriai paruošta“. „Norėtųsi daugiau praktikos pagal
specialybę, o ne virėjais, kepėjais...“
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Maisto technologijos studijų programos ištęstinės studijų formos (I)
absolventų įsidarbinimas 2018 m.
Apklausoje iš 17 absolventų, baigusių ištęstines (I) Maisto technologijos studijų programos studijas
2018 m., dalyvavo 16, su vienu absolventu nepavyko susisiekti. Absolventai atsakė į pateiktas anketas
elektroniniu paštu ir telefonu.

11 pav. Ar

19%

šiuo metu
dirbate?

Dirba
Nedirba

81 proc. apklaustų 2018 m. Vilniaus
kolegijoje Maisto technologijos ištęstines
studijas (I) baigusių absolventų dirba, 19
proc. - nedirba (11 pav.).

81%

12 pav. Maisto technologijos absolventų (I) įsidarbinimas pagal sritis 2018
m., proc.
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60 proc. ištęstinės formos absolventų dirba viešojo maitinimo įmonėse, 20 proc. - vaisių, uogų ir daržovių
produktų gamybos ir prekybos įmonėse, 10 proc. – žuvies perdirbimo įmonėse, 20 proc. – ne maisto
sektoriuje (12 pav.).
13 pav. MT studijų programos absolventų (I studijos, 2018 m.) užimamos pareigos
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8%
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31%
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Barmenas
Virėjas
Vyr. virėjas
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Vienas absolventas yra įkūręs maisto sektoriaus įmonę (IĮ „Tėviškės skonis“). Dauguma absolventų (31
proc.) ir (23 proc.) dirba virėjais ir vyr. Virėjais, konditeriais ir kitose pareigose Lietuvos viešojo
maitinimo ir maisto pramonės įmonėse (Cafe „Montmartre“; „Po du“, UAB (Anykščiuose); UAB
Dussmann; UAB Mare Balticum; UAB „Gulbelė“ cukrainė „Laimė“; Zoe‘s bar and grill; Karališkoji
kibininė ir kt.). 8 proc. absolventų dirba maisto sektoriuje užsienyje (13 pav.).
50 proc. absolventų teigia, kad jų pareigos neatitinka įgytos kvalifikacijos, 30 proc. nuomone - iš dalies
atitinka kvalifikaciją, 20 proc. mano, kad pareigos atitinka įgytą kvalifikaciją.
5

15 pav. Kaip įsidarbinote šioje darbo
vietoje?

14 pav. Nuo kada pradėjote
dirbti šioje darbovietėje?
13%

11%
37%

67%

11%
11%

50%

Radote skelbimą interneto svetainėje

Įsidarbinote prieš studijas

Kita (įkūriau IĮ )

Įsidarbinote studijų metu

Pasinaudojote asmeniniais ryšiais

Kita (įkūriau IĮ bebaigdamas studijas)

Kita (įmonė rado CV)

Didžioji dalis (50 proc.) absolventų dabartinėje darbo vietoje įsidarbino studijuodami, 37 proc.
įsidarbino dar prieš studijas, 13 proc. įkūrė IĮ baigdami studijas (14 pav.).
Daugelis absolventų (67 proc.) įsidarbino pasinaudoję asmeniniais ryšiais, 11 proc. – radę skelbimą
internete, 11 proc. – įmonei radus studento CV internete, 11 proc. – patys sukūrė sau darbo vietą (15
pav.).

16 pav. Ar įsidarbinant turėjo įtakos tai, kad Jūs
baigėte Vilniaus kolegijoje maisto technologijos
studijų programą?
67%

Padėjo

33%

Neturėjo jokios įtakos

67 proc. absolventų mano, kad
Maisto technologijos studijų
programos baigimas VK neturėjo
įtakos jų įsidarbinimui, 33 proc.
teigia, kad padėjo įsidarbinti (16
pav.).

18 pav. (Jeigu nedirbate)
Jeigu neieškote darbo, kodėl?

17 pav. (Jeigu nedirbate)
Ar ieškote darbo?

Todėl, kad esate vaiko priežiūros
atostogose

Taip
33%
Ne
100%

67%
Todėl, kad planuojate išvažiuoti dirbti
į užsienį

Nedirba trys ištęstinės formos absolventai (25 proc.). Du absolventai (67 proc.) nedirba dėl to, kad yra
vaiko priežiūros atostogose, vienas (33 proc.) - ketina išvykti dirbti į užsienį (17 pav., 18 pav.). Į užsienį
planuojantis vykti absolventas Lietuvoje darbo šiuo metu neieško ir teigia, kad čia yra per maža darbo
vietų pasiūla, mažas darbo užmokestis. Įsidarbinti maisto technologu ir dirbti šiose pareigose trukdo darbo
įgūdžių pagal specialybę stoka.
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19 pav. Jeigu šiuo metu nedirbate, kokį
darbą norėtumėte dirbti ateityje?

33%

67%

20 pav. Ar Jūs patenkintas/a
įgyta specialybe?

9%

83%

8%
Pagal technologo profesinę kvalifikaciją
Nesusijusį su įgyta kvalifikacija
Neapsisprendęs/usi

Taip

Iš dalies

Ne

67 proc. nedirbančių I studijų formos absolventų norėtų dirbti darbą, susijusį su įgyta profesine
kvalifikacija, 33 proc. - neapsisprendę (19 pav.).
83 proc. apklaustų absolventų patenkinti įgyta specialybe, 9 proc. - iš dalies patenkinti, 8 proc. nepatenkinti (20 pav.).
Ištęstinių studijų absolventų pastabos ir pasiūlymai
„Per gamybinę praktiką neįgyjami technologui reikalingi praktiniai įgūdžiai. Studentai neišmokomi
dirbti „Microsoft Office Excel“ programa. Neišmokoma dirbti su dokumentacija, skaičiuoti
maistingumo deklaracijas, tvarkytis su sertifikatais, pasirinkti produktus“.
„Studentus reikėtų labiau informuoti apie inovacijas, naujas technologijas. Daugiau žvelgti į maisto
technologijos ateitį, o ne į praeitį“.
„Kolegijos bibliotekoje trūksta literatūros, reikia atnaujinti komplektus“.
„Baigusiems kolegiją maisto technologams nėra darbo pagal specialybę“.
„Nėra pasirinkimo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją“.
„Maži atlyginimai. Technologų atlyginimai mažesni negu virėjų“.
IŠVADOS
1. Iš 33 apklausoje dalyvavusių absolventų 88 proc. (29 absolventai) šiuo metu dirba. Tai sudaro 94
proc. NL ir 81 proc. I studijų formų absolventų. Daugiausia absolventų dirba viešojo maitinimo
įmonėse Lietuvoje (45 proc.- NL, 60 proc. - I studijų absolventų). Duonos kepimo įmonėse dirba 22
proc. NL studijų absolventų. 20 proc. I studijų absolventų dirba vaisių, uogų ir daržovių produktų
gamybos ir prekybos įmonėse. Užsienyje žuvies perdirbimo įmonėse dirba 11 proc. NL ir 10 proc. I
formos absolventų. 22 proc. NL ir 10 proc. I studijų formų absolventų dirba ne maisto sektoriuje.
2. Nedirba 12 proc. apklausoje dalyvavusių absolventų (keturi). Tai sudaro 6 proc. NL ir 19 proc. I
studijų formų absolventų. Du I studijų absolventai yra vaiko prižiūros atostogose, vienas - planuoja
išvykti į užsienį. Vienas NL studijų absolventas nedirba dėl asmeninių priežasčių ir yra registruotas
darbo biržoje.
3. Absolventai pažymi, kad dėl nedidelio darbo vietų pasirinkimo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją
tenka rinktis darbo pasiūlymus, pagal kuriuos darbo vieta toli nuo gyvenamosios, nedidelis
atlyginimas ir didelis darbo krūvis. Daugelis (56 proc. NL, 50 proc. I) absolventų įsidarbina maisto
sektoriuje neatitinkančiose įgytos kvalifikacijos pareigose Absolventai nurodo, kad įsidarbinti pagal
įgytą maisto produktų technologijų kvalifikaciją trukdo praktinių darbo įgūdžių trūkumas.
4. Daugelis (80 proc. NL ir 83 proc. I ) studijų formų absolventų yra patenkinti įgyta specialybe. Maisto
sektoriuje dirba 78 proc. NL ir 90 proc. I studijų formų absolventai.

7

Priedas
ANKETA

Gerbiamas Absolvente, atliekame maisto technologijos studijų programos absolventų, baigusių
studijas 2018 metais, apklausą, kurios tikslas – išsiaiškinti absolventų įsidarbinimo ir karjeros galimybes,
todėl prašome atsakyti į šios anketos klausimus.
Pastaba: Pasirinktą atsakymo variantą/us pabraukite (arba kitaip pažymėkite), o į atvirus klausimus atsakymus įrašykite.

1. Jūs baigėte:
a)
Nuolatines studijas;
b)
Ištęstines studijas.
2. Ar Jūs patenkintas/a įgyta specialybe?
a) Taip;
b) Ne;
c) 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;
b) Ne.
5. (Jeigu dirbate) Nurodykite savo darbovietės pavadinimą ir pareigas (įrašykite):
6. (Jeigu dirbate) Nuo kada pradėjote dirbti šioje darbovietėje?
a) Įsidarbinau prieš studijas;
b) Įsidarbinau studijų metu;
c) Įsidarbinau baigęs studijas;
Kita (įrašykite)
7. (Jeigu dirbate) Kaip įsidarbinote šioje darbovietėje?
a) Radau skelbimą interneto svetainėje;
b) Gavau darbo pasiūlymą per Maisto technologijos katedrą;
c) Radau skelbimą spaudoje;
d) Likau dirbti po praktikos;
e) Pasinaudojau asmeniniais ryšiais;
f) Kita (įrašykite)
8. (Jeigu dirbate) Ar turėjo įtakos įsidarbinimui baigtos maisto technologijos studijos
Vilniaus kolegijoje?
a) Turėjo įtakos;
b) Trukdė;
c) Neturėjo įtakos.
9. (Jeigu nedirbate) Ar ieškote darbo?
a) Taip;
b) Ne
10. (Jeigu nedirbate) Jeigu neieškote darbo, tai kodėl?
a) Esu užsiregistravęs/usi darbo biržoje;
b) Studijuoju;
c) Esu vaiko priežiūros atostogose;
d) Planuoju išvažiuoti dirbti į užsienį;
e) Turiu kitas pajamas;
f) Nenoriu dirbti;
g) Kita (įrašykite)
11. (Jeigu nedirbate) Kokios priežastys neleidžia įsidarbinti?
a) Netenkina darbo sąlygos;
b) Mažas atlyginimas;
c) Darbo vieta toli nuo gyvenamosios vietos;
d) Darbo patirties stoka;
e) Nėra pasirinkimo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją;
f) Kita (įrašykite)
12. (Jeigu nedirbate) Kokį darbą norėtumėte dirbti?
a) Pagal įgytą profesinę kvalifikaciją;
b) Nesusijusį su įgyta profesine kvalifikacija;
c) Neapsisprendęs/usi.
13. Jeigu šiuo metu studijuojate, tai kur ir kokią studijų programą? (įrašykite).
14. Jūsų pastabos ir pasiūlymai: (įrašykite)
Dėkojame už pateiktus atsakymus!
8

