
CHEMINĖS ANALIZĖS STUDIJŲ PROGRAMOS ABSOLVENTAI (2021 M.) APIE 

STUDIJUOTĄ PROGRAMĄ, ĮGYTAS KOMPETENCIJAS IR ĮSITVIRTINIMĄ 

DARBO RINKOJE 

Vykdymo laikas: 2022 m. balandžio mėn. 

Tikslas: sužinoti absolventų nuomonę apie studijuotą programą, įgytas kompetencijas ir 

įsitvirtinimą  darbo rinkoje. 

 

Trumpas klausimyno pristatymas. Klausimyną sudarė 10 klausimų, susijusių su dabartine 

absolvento veikla, darbo vieta ir darbo pobūdžiu, įsidarbinimo galimybėmis. Buvo prašoma 

įvertinti baigtas studijas, studijų programos atitikimą jų lūkesčiams, įgytų žinių ir įgūdžių 

pritaikomumą darbo rinkoje, atliktų praktikų naudingumą. 5 balų skalėje nuo 1 iki 5, kur 5 reiškia 

visiškai sutinku, 1 – visiškai nesutinku.  

Absolventų buvo paklausta apie     kvalifikacijos tobulinimo poreikį, kokių profesinių žinių ir 

įgūdžių norėtų įgyti/patobulinti, įvertinti, kiek  jų įsitvirtinimas darbo rinkoje priklauso nuo 

pasirengimo aukštojoje mokykloje, o kiek nuo jų pačių gebėjimų, motyvacijos ir galimybių bei 

nuo situacijos darbo rinkoje. Buvo prašoma pateikti pastebėjimus  apie studijas Vilniaus 

kolegijoje. 

 

Apklausos rezultatų pristatymas (dėl mažo respondentų skaičiaus (5 absolventai), išvadose 

nepateikiama procentinė išraiška): 

 

1. Visi absolventai praėjus 8 mėn. po studijų baigimo įsidarbinę;  

2. Trys absolventai dirba kvalifikuotą darbą, atitinkantį baigtą studijų programą, 2 absolventai 

dirba žemesnės kvalifikacijos darbą; 

3. 2021 m. laidos absolventai sėkmingai integravosi į darbo rinką: dauguma absolventų jau dirbo 

studijuodami, kiti įsidarbino per 2 mėn. po studijų baigimo; 

4. Beveik visi absolventai dirba Vilniuje, vienas absolventas dirba užsienyje; 

5. Trijų absolventų darbo pobūdis visiškai atitinka/atitinka baigtas studijas, vieno – iš dalies 

atitinka, o dirbančio ne pagal baigtą studijų programą – neatitinka; 

6. Visi absolventai geriausiai įvertino studijų metu atliktas praktikas, visiškai sutikdami, kad 

atliktos praktikos buvo naudingos. Visi visiškai sutinka arba sutinka, kad pasirinktos studijos 

atitiko jų lūkesčius, o žinios ir įgūdžiai, įgyti studijų metu, yra pritaikomi darbo rinkoje. Susirasti 

darbą, baigus studijas, jiems nebuvo sunku; 

7. Daugumai respondentų po studijų baigimo neteko tobulinti įgytos kvalifikacijos;  

8. Dauguma absolventų nenurodė norintys tobulinti savo kvalifikaciją. Vienas absolventas norėtų 

daugiau chemijos profesinių žinių/įgūdžių;  

9. Visų dirbančiųjų absolventų nuomone, įsitvirtinimo darbo rinkoje sėkmė labai priklauso nuo 

situacijos darbo rinkoje, nuo jų pačių gebėjimų ir pasirengimo aukštojoje mokykloje; 

 

Absolventai pateikė atsiliepimų ir pastebėjimų apie studijas Vilniaus kolegijoje: 

 

Dauguma absolventų teigia, kad nuostabūs dėstytojai, yra keletas labai motyvuotų dėstytojų, todėl 

įtraukė ir sudomino dalyku. Vienas studentas nurodė, kad studijų programoje trūksta organinės 

chemijos kreditų. 

 


