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Vykdymo laikas: pasibaigus 2019/2020 m.m.  

Tikslas - siekiama sužinoti darbdavių nuomonę apie Kraštovaizdžio dizaino studijų programos 

specialistus. 

Trumpas klausimyno pristatymas: darbdaviai apibrėžė savo įmonių statusą, ryšius su ATF ir ATF 

praktikantais ar absolventais, vertino profesinį absolventų pasirengimą pagal 10 kriterijų 1-5 balų skalėje, 

kur 1 – silpnai, 5 puikiai. 

Apklausos rezultatų pristatymas:  

Apklausti 6 darbdaviai, atstovavę 5 privačias ir 1 valstybinę įmonę; 3-jose dirbančiųjų skaičius iki 9, 2-

jose 10-49, vienoje 50-249. 2-jose iš jų per paskutinius 12 mėn. dirbo kraštovaizdžio studijų programos 

absolventai. 3-jose įmonėse studentai atlieka praktikas, 3-jų atstovai dalyvauja baigiamųjų darbų gynimo 

komisijos darbe, po 1 tsakymą buvo, kad dalyvauja Agrotechnologijų fakulteto organizuojamuose 

renginiuose, konsultuoja dėstytojus ir padedate jiems rengti mokymo / metodinę medžiagą, sudaro 

dėstytojams galimybę tobulinti kvalifikaciją Jūsų organizacijoje, bendrauja.Priimdami studentus į 

praktiką įmonių atstovai teigia, kad tai „Naudingi galėtų būti daugeliui įmonių; galima būsimų 

darbuotojų atranka, jų gebėjimų įvertinimas, studentai įgyja praktikos bei supratimo apie pačią 

specialybę bei darbo pobudį ir specifiką, naudingas studentų darbas, praktikos metu stengiamės susirasti 

naujų darbuotojų“. Studentų pasirengimą praktikai darbdaviai vertina 3,9 

Darbdaviai priimdami į darbą labiausiai vertina (žymėti buvo galima iki 2 teigiamų atsakymų) profesinės 

žinias, gebėjimus bei įgūdžius (5 atsakymai), gerą praktinį pasirengimą (2), įdėtas pastangas (2), 

asmenines savybes (1), rekomendacijas (1). 

Darbdaviai taip pat įvertino Vilniaus kolegijos studentų profesinis pasirengimą 65%, kur 0 visai 

nepasirengęs, 100-visiškai pasirengęs. 

1 įmonė planuoja įdarbinti absolventus, 2 – ne, dar 3 įdarbintų su išlygomis („Taip, jei rasime tinkamą“, 

Esant finansiniems galimybėms“, „Pagal situaciją“). 

Dalis įmonių atsovų pateikia rekomendacijas: „Pirmiausia išmėtyti visus nemotyvuotus, einančius gauti 

diplomo, ir net neplanuojančius dirbti pagal specialybę, papildomai skatinti motyvuotus studentus.“, 

„Didesnė motyvacija“, „Labai rinkai trūksta sodininko specialybę turinčių darbuotojų“. 



Įmonės Geriausiai įvertinta studentų bendrosios ir asmeninės kompetencijos (>4,5), gerai gebėjimas 

pritaikyti teorines žinias praktikoje (4,1), vidutiniškai gerai savarankiškumas (3,7) praktiniai įgūdžiai 

(3,4), (1 pav.). 

 

  

1 pav. Vilniaus kolegijos studentų profesinis pasirengimas (proc.) 

 

Apklausos rezultatai bus naudodoti rengiant programos savianalizę. 
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