
 

VETERINARINĖS MEDICINOS KATEDRA 

 

 

 

 

TYRIMO DĖL STUDENTŲ PASIRENGIMO PROFESINEI 

VEIKLAI APKLAUSOS REZULTATAI 

2019 M.  

 

 

 

 

 

 

 

Buivydiškės, 2019 



APKLAUSOS DĖL STUDENTŲ PASIRENGIMO PROFESINEI VEIKLAI TYRIMO 

REZULTATAI  

Apklausos tikslas –  įvertinti darbdavių  nuomonę apie Veterinarijos studijų programos 

studentų pasirengimą profesinei veiklai. 

Apklausoje dalyvavo 10 privačių veterinarijos klinikų ir 2 valstybinės institucijos. (1 pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. 

Į klausimą apie darbdavių įstaigos dydį 83,33 proc. atsakė, jog jų įmonėje darbuotojų skaičius yra 10-40 

žmonių, likę darbdaviai apie darbuotojų skaičių atsakė vienodai po 8,33 proc. (2 pav.) 

 

 

2 pav. 
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Apie Veterinarijos studijų programos absolventų įdarbinimą per pastaruosius 12 mėnesiu 

91,67 proc. apklaustųjų atsakė, jog buvo priimta dirbti į jų įmones veterinarijos absolventai,  ir 8,33 proc. į šį 

klausimą atsakyti negalėjo, arba nežinojo, ar per pastaruosius metus buvo įdarbintų. 3 pav. 

 

3. pav. 

Į klausimą kokie veiksniai lemia absolventų įsidarbinimą 100 proc. darbdavių atsakė, jog 

priklauso nuo gero praktinio pasirengimo studijų metu, 75 proc. lemia rekomendacijos (iš aukštosios 

mokyklos, praktikos vietų), 58,33 proc. mano jog viskas priklauso nuo profesinių žinių ir praktinių įgūdžių, 

50 proc.  mano jog nuo asmeninių savybių, 41,66 proc. mano jog viskas priklauso nuo įgyto išsilavinimo, o 

16,66 proc. darbdavių mano, jog įsidarbinimas priklauso nuo darbo patirties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. 
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Į klausimą kaip bendradarbiaujama su ATF 100 proc. darbdavių atsakė, jog dalyvauja baigiamųjų darbų 

gynimo komisijose, 91,66 proc. atsakė, jog priima studentus praktikoms, 25 proc. atsakė, jog konsultuoja 

dėstytojus ir padeda jiems rengti mokymosi ir metodinę medžiagą, ir po 16,66 proc. atsakę, jog dalyvauja 

ATF organizuojamuose renginiuose, bei sudaro dėstytojams galimybes tobulinti kvalifikacijas savo 

organizacijoje. 

 

5 pav. 

Į klausimą „Jei priimate studentus praktikai, kuo tai naudinga Jūsų  įstaigai / įmonei / 

organizacijai“ visi darbdaviai atsakė vienodai, jog priimant Veterinarijos studijų programos studentus į savo 

įmones atlikti praktikos, jie ruošia sau tinkamus specialistus ir darbuotojus, kurių dauguma, po praktikos yra 

pakviečiami prisijungti prie jų kolektyvo. 

Į klausimą ar planuoja įdarbinti Veterinarijos studijų programos studentu atsakė 10 

darbdavių, jog taip planuoja įdarbinti studentus, 2 darbdaviai į šį klausimą atsakyti negalėjo. 

 

6 pav. 
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Prašant atsakyti į paskutinį anketos klausimą „Įvertinkite Vilniaus kolegijos studento profesinį 

pasirengimą“ 9 darbdaviai profesinį pasirengimą įvertino „PUIKIAI“ ir 3 darbdaviai įvertino „GERAI“. 


