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TYRIMO METODOLOGIJA 

Tyrimo tikslas: ištirti darbdavių nuomonę apie SP Cheminė analizė absolventų gebėjimus, jų 

atitikimą įmonės poreikius ir darbo rinkos reikalavimus. ir specialistų poreikį Vilniaus regiono ir 

Lietuvos Respublikos įmonių chemijos laboratorijose bei biotechnologijos įmonėse. 

Tyrimo uždaviniai:  
1. Apklausti įmonių, kuriose SP Cheminė analizė studentai atlieka praktikas bei yra 

įdarbinami, darbdavių atstovus ir išsiaiškinti SP pavadinimo tinkamumą; 

2. Išsiaiškinti, kokiose pareigose įmonėse dirba Vilniaus kolegijos absolventai chemikai; 

3. Patikslinti, ar suteikiamos žinios, gebėjimai vykdyti tyrimus, specialieji, asmeniniai ir 

socialiniai gebėjimai atitinka fizinių mokslų profesiniams bakalaurams keliamus reikalavimus; 

4. Išsiaiškinti įmonėse numatomas reformas ir būsimų specialistų poreikį; 

5. Išsiaiškinti chemikų poreikį darbo rinkoje, jų kvalifikacijos tinkamumą ir įvardinti jų 

parengimo darbinei veiklai trūkumus; 

6. Ieškoti efektyvesnių SP Cheminė analizė viešinimo būdų. 

Tyrimo objektas: specialistų poreikio ir jų profesinio rengimo kokybės vertinimo apklausa.  

Tyrimo imtis: tikslinė; apklausoje dalyvavo 17 darbdavių atstovų iš 16 įmonių. 

Tyrimo instrumentas. Tyrimui atlikti taikytas nestandartizuotas autorinis klausimynas, 

kuriame pateikta 18 klausimų. Buvo siekiama, kad klausimynas būtų aiškus ir patogus respondentui, 

nes, esant didesnei klausimyno apimčiai, dažnai neišvengiama paviršutiniškų atsakymų. 

Tyrimo metodas: apklausa internetu. Klausimynas patalpintas VK apklausų informacinėje 

sistemoje LimeSurvey. 

Tyrimo aplinkybės: Apklausa vykdyta nuo 2019-10-28 iki 12-06. 

Statistinė tyrimo duomenų analizė: atlikta taikant MS Excel programą. Taikyta aprašomoji 

statistika: absoliučių ir procentinių dažnių skaičiavimai. 

 

TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ: 

 

 

 

1 pav. Ar Jūsų įmonėje (skyriuje) dirba Vilniaus kolegijos absolventai chemikai/biochemikai? 
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2 pav. Kokias pareigas Jūsų įmonėje užima VK SP Cheminė analizė absolventai? 

 

 

3 pav. Ar studijų programos Cheminė analizė pavadinimas, Jūsų nuomone, yra tinkamas/patrauklus? 
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4 pav. Kokiu būdu darbo rinkoje surandate reikalingus specialistus chemikus? 

  

 

5.1 pav. Su kuo bus susiję įmonėje numatomos reformos?  
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5.2 pav. Kokie laboratorijos darbuotojai ateityje bus reikalingi Jūsų įmonei? 

  

 

6 pav. Ar cheminės analizės specialistui reikalingos šios žinios ir svarbu gebėti jas taikyti? 
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7 pav. Ar cheminės analizės specialistas demonstruoja gebėjimus vykdyti tyrimus? 

 

8 pav. Kurie specialieji gebėjimai svarbūs cheminės analizės specialistui? 
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9 pav. Kurie socialiniai gebėjimai svarbūs cheminės analizės specialistui? 

   

 

10 pav. Kurie asmeniniai gebėjimai svarbūs cheminės analizės specialistui? 
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11 pav. Ar tenkina įmonės poreikius Vilniaus kolegijos chemikų kvalifikacija? 

 

12 pav.  Kokių žinių ir gebėjimų trūksta kolegijos absolventui? 

 

13 pav. Kokių chemijos ar biochemijos specialistų, Jūsų nuomone, rinkoje trūksta? 
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IŠVADOS 

1. Darbdavių nuomone (94 proc.), SP Cheminė analizė pavadinimas yra tinkamas. 

2. Vilniaus kolegijos SP Cheminė analizė absolventai chemijos laboratorijose ar 

biotechnologijos įmonėse užima įvairias pareigas; didžioji dalis jų dirba laborantais, 

specialistais ir technikais, taip pat užima technologo, tyrėjo, padalinio vadovo ar kitas 

pareigas. 

3. Darbdavių atstovai patvirtino/ pritarė, kad suteikiamos žinios, gebėjimai vykdyti tyrimus, 

specialieji, asmeniniai ir socialiniai gebėjimai atitinka fizinių mokslų profesiniams 

bakalaurams keliamus reikalavimus. 

4. Apklausoje dalyvavusios įmonės planuoja įsigyti naujus įrenginius, medžiagas ir 

technologijas, įdiegti naują paslaugų rūšį, naują gamybinį padalinį, taip pat numatomos 

įvairios struktūrinės reformos, kurias vykdant bus kuriamos naujos darbo vietos, 

numatoma, kad darbo rinkoje bus reikalingi laboratorijos chemikai, chemikai, laborantai, 

analitikai, chemijos/biochemijos laboratorijos analitikai, taip pat numatomas technologų, 

biochemikų ir technikų poreikis. 

5. SP Cheminė analizė rengiami fizinių mokslų profesiniai bakalaurai darbo rinkoje yra 

reikalingi (100 proc.), specialistų kvalifikacija yra pakankama (82,4 proc.). Pasirengimo 

darbinei veiklai trūkumais įvardijami praktiniai įgūdžiai darbo vietoje ir užsienio kalbos 

žinių stoka. 

6. Daugelį moksleivių gąsdina žodis chemija, nes asocijuojasi su sunkiu mokslu, taip pat 

neaiškios ateities perspektyvos, ką reikės veikti baigus SP Cheminė analizė, todėl reikėtų 

daugiau informacijos apie SP viešojoje erdvėje, viešinti įsidarbinimo rezultatus, 

supažindinti su įsidarbinimo galimybėmis. Studentai turėtų lankytis mokyklose ir dalintis 

savo patirtimi ir istorijomis, taip pritraukdami stojančiuosius. 
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