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Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedra, 
siekdama rengti specialistus, tenkinančius darbo rinkos poreikius, 2019 metais atliko apklausą įstaigų /  
įmonių / organizacijų, kuriose specializacijos ir baigiamąją praktiką atliko ZDI15 ir ZD16 grupių 
studentai. Katedra išsiuntė įstaigoms /  įmonėms / organizacijoms anketas, teiraudamasi jų nuomonės 
apie kraštovaizdžio dizaino specialybės studentų pasirengimą profesinei veiklai. 

Tyrimo tikslas – atskleisti darbdavių nuomonę apie kraštovaizdžio dizaino specialybės studentų 
pasirengimą profesinei veiklai. 

Į apklausos klausimus atsakė 9 įmonės / įstaigos / organizacijos, kuriose studentai atliko praktiką. 
Įmonių / įstaigų / organizacijų statusas: šešios - privačios, trys – valstybinės (1 pav.). 

 

1 pav. Atstovaujamos įmonės / įstaigos / organizacijos statusas 

Dirbančiųjų skaičius atstovaujamoje įmonėje / įstaigoje / organizacijoje: trijų - vidutinis metinis 
darbuotojų skaičius yra tarp 0 - 9, vienos – tarp 50 - 249, trijų – tarp 250 - 499 ir  vienos - 500 ir daugiau 
(2 pav.). 

 

2 pav. Atstovaujamos įmonės / įstaigos / organizacijos dydis 



4  įmonės / įstaigos / organizacijos pateikė, kad  Kraštovaizdžio dizaino (toliau - KD) studijų 
programos absolventus buvo laikinai įdarbinusios, o kitos 4 - kad nebuvo įdarbinusios  (3 pav.). 

 

3 pav. Įmonėje / įstaigoje / organizacijoje (laikinai) įdarbinti KD studijų programos absolventai 

 

Veiksniuose, labiausiai nulemiančiuose aukštųjų mokyklų specialistų įsidarbinimą, įmonės / 
įstaigos / organizacijos nurodė šiuos veiksnius pagal svarbą: profesinės žinios, gebėjimai, įgūdžiai bei 
įdėtos pastangos, asmeninės savybės, geras praktinis pasirengimas, įgytas išsilavinimas (4 pav.). 

 



 

4 pav. Veiksniai, labiausiai nulemiantys aukštųjų mokyklų specialistų įsidarbinimą 

 

Kraštovaizdžio dizaino studijų programos studentų pasirengimą įmonės / įstaigos / 
organizacijos įvertino: „gerai” -  daugiau negu pusė, „puikiai” ir „vidutiniškai” – po kelias dešimtis 
procentų (5 pav.). 

 

5 pav. Kraštovaizdžio dizaino studijų programos studentų pasirengimas 

 

 Kraštovaizdžio dizaino studijų programos studentų pasirengimą (savybes) įmonės / įstaigos / 
organizacijos įvertino: „gerai“ ir „labai gerai“ - žinių siekimą, darbštumą, komunikabilumą, atsakingumą, 
motyvaciją; „gerai“ ir „vidutiniškai“ - praktinius įgūdžius, gebėjimą teorines žinias pritaikyti praktikoje, 
savarankiškumą; „puikiai“, „gerai“, „vidutiniškai“ - iniciatyvumą (6 pav.). 

 



 

 

6 pav. Kraštovaizdžio dizaino studijų programos studentų pasirengimas (savybės) 

  

 Į klausimą „kaip bendraujate su kraštovaizdžio dizaino studijų programos atstovais“ įmonės / 
įstaigos / organizacijos atsakė, kad didžioji dauguma priima studentus praktikai, penktadalis dalyvauja 
baigiamųjų darbų gynimuose, taip pat dalyvauja fakulteto organizuojamuose renginiuose, konsultuoja 
dėstytojus, sudaro dėstytojams galimybes tobulinti kvalifikaciją, kita.  

.  

7 pav.  Bendravimo su KD studijų programos atstovais formos 

 



8 pav. Praktikai priimtų studentų naudingumas įmonei / įstaigai / organizacijai 

 

 Studentų pasirengimą profesinei veiklai didžioji dalis įmonių / įstaigų / organizacijų įvertino – 
pasirengęs (-usi), viena pažymėjo – „iš dalies pasirengęs“ ir viena – „visiškai pasirengęs‘. 

 

9 pav. Studentų pasirengimas profesinei veiklai 

 Į klausimą „ar planuojate įdarbinti Kraštovaizdžio dizaino studijų programos absolventus“ 7 
įmonės / įstaigos / organizacijos atsakė „taip“, viena nurodė „nežinau“ ir viena „kita“ (10 pav.).  



 

 

10 pav. Planavimas įdarbinti absolventus 

  

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad įmonės / įstaigos / organizacijos teigiamai 
vertina kraštovaizdžio dizaino specialybės studentų pasitengimą profesinei veiklai. 


