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Tyrimo tikslas - išsiaiškinti 2019 m. laidos Maisto technologijos studijų programos absolventų 

įsidarbinimo ir karjeros galimybes.  

Tyrimo objektas: Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Maisto technologijos studijų 

programos 2019 m. absolventų įsidarbinimas ir karjeros galimybės. Tyrimo metodas: Anketinė apklausa 

el. paštu ir jos rezultatų analizė.   

Respondentai: 2019 m. laidos MTI15 gr. ir MT16 gr. Maisto technologijos studijų programos 

absolventai.   

Apklausa atlikta 2020 m. sausio ir vasario mėn., joje dalyvavo 17 absolventų.   

  

  

  

 

  

  

 

  

8, 47%

6, 35%

3; 
18%

1 pav. Ar šiuo metu dirbate:

Dirbu pagal studijų programą

Dirbu kitą aukštos kvalifikacijos darbą

Dirbu kitą žemesnės kvalifikacijos darbą

Nedirbu

6% 47%

6%

6%

6%

6%

12%

6%

6%

Dirbu viešojo sektoriaus organizacijoje/valstybės 
tarnyboje

Dirbu privataus sektoriaus organizacijoje

Turiu nuosavą verslą

Dirbu pagal individualios veiklos pažymėjimą, verslo 
liudijimą

Dirbu pagal autorines (paslaugų) sutartis

Studijuoju

Atlieku Erasmus+ praktiką

Atlieku privalomąją karo tarnybą

Savanoriauju

Dirbu atsitiktinius darbus

Nedirbu

Esu registruotas bedarbis (-ė)

Kita (esu vaiko priežiūros atostogose)

2 pav. Dabartinė Jūsų veikla:
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Beveik visi (86 proc.) 

apklausti absolventai 

pastoviai ar epizodiškai 

dirbo studijuodami.  

 

  

  

 

  

  

 
  

  

 
  

21% 21% 36% 7% 14%

6 pav. Kiek Jūsų darbo pobūdis atitinka baigtas studijas?

Visiškai atitinka Atitinka Iš dalies atitinka Neatitinka Visiškai neatitinka

Taip, 50% Ne, 50%

7 pav. Ar teko papildomai tobulinti įgytą kvalifikaciją baigus studijas?

  

% 50   % 29   % 21   

3  pav.  Kaip greitai įsidarbinote baigęs ( - usi) studijas   

1  mėn.   2  mėn.   3  mėn.   4  mėn.   5  mėn.   6  mėn.   

  

% 50   % 21   % 14   % 14   

 pav.  5 Jūsų darbo vieta:   

Dirbu Vilniuje   Dirbu Vilniaus apskrityje   Dirbu kitoje apskrityje    Dirbu užsienyje   

12, 86%

2, 
14%

4 pav. Jau dirbau 
studijuodamas (-a)

Studijuodamas (-a)
dirbau

Studijuodamas (-a)
nedirbau



  

4  

  

  

 

18%

18%

12%

35%

35%

41%

35%

29%

29%

29%

35%

12%

12%

6%

6%

6%

6%

6%

12%

12%

6%

Pasirinktos studijos atitiko mano lūkesčius

Žinios ir įgūdžiai, kuriuos įgijau studijų
metu, yra pritaikomi darbo rinkoje

Studijų metu atliktos praktikos buvo
naudingos

Susirasti darbą baigus studijas nebuvo
sunku

8 pav. Įvertinkite, kiek sutinkate ar nesutinkate su pateiktais teiginiais apie 
baigtas studijas 

Visiškai sutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei
nesutinku

Nesutinku

Visiškai nesutinku 

Nežinau/negaliu 
atsakyti

   Visiškai 
sutinku   

Sutinku   Nei sutinku, 
nei 

nesutinku   

Nesutinku   Visiškai 
nesutinku   

Nežinau/negali 
atsakyti  

                 
Pasirinktos studijos 

atitiko mano lūkesčius  
3  6  5  2  1  -  

Žinios ir įgūdžiai, kuriuos 

įgijau studijų metu, yra 

pritaikomi darbo rinkoje  

3  7  5  1  1  -  

Studijų metu atliktos 

praktikos buvo 

naudingos  

2  6  6  1  2  -  

Susirasti darbą baigus 

studijas nebuvo sunku  
6  5  2  1  2  1  
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  Labai 
priklauso 

Priklauso Nei priklauso,     
nei nepriklauso 

Nepriklauso Visiškai 
nepriklauso  

Nežinau/ne-
galiu atsakyti 

      
Nuo pasirengimo aukštojoje mokykloje 6 7 1 2 - 1 

Nuo mano gebėjimų 15 2 - - - - 

Nuo situacijos darbo rinkoje 12 4 1 - - - 

 

IŠVADOS  

Siekiant išsiaiškinti Maisto technologijos studijų programos absolventų įsidarbinimo ir karjeros 
galimybes, buvo apklausti 2019 m. laidos MT16 ir MTI15 grupių absolventai. Tačiau reikia pastebėti, 
kad absolventai neaktyviai dalyvavo apklausoje ir anketą užpildė tik 17 respondentų.  

Tyrimo rezultatai rodo, kad didžioji dalis apklausoje dalyvavusių absolventų dirba. Pagal studijų 
programą įsidarbinę yra 47 proc. apklaustųjų, tačiau 38 proc. atlieka žemesnės kvalifikacijos darbą. 
Didesnioji dalis (47 proc.) apklaustųjų pažymėjo, kad darbą rado privataus sektoriaus organizacijose.   

Daugiausia studentai dirba Vilniaus mieste (50 proc.) ir 21 proc. Vilniaus apskrityje. Užsienyje 
dirba 14 proc. apklausoje dalyvavusių absolventų.  

Beveik visi (86 proc.) apklausti absolventai paminėjo, kad jiems teko dirbti ir studijuojant 
kolegijoje.  

Daugelis apklaustų absolventų teigia, kad jų pasirinktas darbas atitinka baigtas studijas, 21 proc. 
mano, kad jų darbas skiriasi nuo to, ką jie studijavo kolegijoje.   

Pusę apklaustųjų (50 proc.) nurodė, kad papildomai tobulina profesinę kvalifikaciją: kursuose, 
mokymuose, privačioje konditerijos studijoje.   

Dauguma (53 proc.) absolventų mano, kad studijos atitiko jų lūkesčius, yra ir tokių, kurie su tuo 
nesutinka (18 proc.). 59 proc. apklaustųjų teigia, kad studijuojant įgytos žinios ir įgūdžiai pritaikomi 
darbe. Kad studijų metu atliktos praktikos buvo naudingos, mano 47 proc. apklaustųjų, kad jos buvo 
nenaudingos pažymėjo 18 proc., bet net 35 proc. pasirinko atsakymą „nei sutinku, nei nesutinku“.  

Daugelis pažymėjo, kad baigę studijas nesunkiai rado darbą ir dauguma įsidarbino per 1 mėnesį.  
Didžioji dalis (76 proc.) mano, kad pasirengimas aukštojoje mokykloje įtakoja absolvento 

įsitvirtinimą darbo rinkoje, ir kad šis įsitvirtinimas 100 proc. priklauso nuo paties absolvento gebėjimų. 
Taip pat įsidarbinimą gali įtakoti tam tikros aplinkybės ir situacijos, nuo kurių priklausys, ar gausi 
darbą, pažymėjo 95 proc. apklaustųjų.  

  
PASIŪLYMAI  

Siekiant tobulinti maisto technologijos studijų programos studijų procesą, tyrime dalyvavę 
MT16 ir MTI15 grupių absolventai siūlo:  

• Maisto saugos, darbo teisės, darbo saugos, kompiuterinio raštingumo (Office programos) 
žinios darbe praverčia labiausiai, norėtųsi, jog jos būtų gilesnės.  

• Sumažinti chemijos mokslų.  
• Kad studentai mokytųsi ir mėsos, ir duonos, ir maitinimo įmonių gamybos specializacijų 

dalykus, tai padidintų jų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje.  
• Kad būtų supažindinama su darbu specializuotomis programomis, naudojamomis maisto 

pramonės, maisto gamybos įmonėse.  
• Supažindinti studentus su šiuolaikiškais virtuvės įrenginiais.  

35%

88%

71%

41%

12%

24%

6%

6%

12%
6%

Nuo pasirengimo aukštojoje
mokykloje

Nuo mano gebėjimų

Nuo situacijos darbo rinkoje

9 pav. Įvertinkite veiksnius, nuo kurių priklauso darbuotojo įsitvirtinimas 
darbo rinkoje

Labai priklauso

Priklauso

Nei priklauso, nei nepriklauso

Nepriklauso

Visiškai nepriklauso

Nežinau/negaliu atsakyti


