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ĮGYTAS KOMPETENCIJAS IR ĮSITVIRTINIMĄ 

DARBO RINKOJE 

Vykdymo laikas. Apklausa buvo vykdoma pasibaigus studijoms, po 6 mėn. Anketa buvo įdėta į VK 

e-apklausų sistemą Lime Survey. 

Tikslas. Sužinoti 2021 m. laidos Maisto technologijos studijų programos absolventų nuomonę apie 

studijuotą programą, įgytas kompetencijas ir įsitvirtinimą darbo rinkoje. 

 

Trumpas klausimyno pristatymas. Absolventai vertino studijų programą pagal 10 pateiktų 

klausimų susijusių su darbine veikla, darbo vieta, įsidarbinimo galimybėmis. Buvo prašoma įvertinti 

studijų programos atitikimą jų lūkesčiams, įgytų žinių ir įgūdžių pakankamumą darbo rinkoje 5 balų 

skalėje nuo 1 iki 5, kur 5 reiškia visiškai sutinku, 1- visiškai nesutinku. Absolventų buvo prašoma 

pateikti pastebėjimus apie studijas. 

Apklausos rezultatų pristatymas. 

Apklausoje pilnai anketą užpildė 18 absolventų. Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių (78 proc.) 

dirba, iš jų 16,7 proc. dirba pagal studijų programą. Daugelis nurodė, kad po studijų ieškojo darbo. 

Ilgiausias nurodytas laikotarpis, per kurį pavyko įsidarbinti po studijų, yra 4 mėnesiai.  69 proc. 

apklaustųjų dirba Vilniuje ir Vilniaus apskrityje. Daugiau kaip pusė apklaustųjų dirba privataus 

sektoriaus organizacijose, kiti dirba pagal individualios veiklos pažymėjimą, verslo liudijimą. 38 

proc. apklaustų absolventų teigia, kad jų darbo pobūdis iš dalies atitinka baigtas studijas. Dauguma 

apklaustųjų (67 proc.) sutinka, kad žinios ir įgūdžiai, kuriuos įgijo studijų metu, yra pritaikomi darbo 

rinkoje, studijų metu atliktos praktikos buvo naudingos. 50 proc. absolventų pritarė, kad studijos 

atitiko jų lūkesčius. 

Dauguma (83 proc.) absolventų nurodė, kad baigę studijas netobulino kvalifikacijos, tačiau dar ketina 

tobulinti lankyti anglų kalbos žinias, kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Tyrime  dalyvavę 

absolventai pasidalino savo pastebėjimais ir pasiūlymais apie studijas. 61 proc. apklaustųjų pasidalino 

savo pastebėjimais dėl realioje darbo vietoje reikalingų įgūdžių poreikio (verslumo gebėjimai, 

vadovavimo žmonėms įgūdžiai, sprendimų priėmimas).  

 

Apibendrinimas. Studijuojant kolegijoje Maisto technologiją daugeliui absolventų viskas patiko, 

studijos atitiko jų lūkesčius, studijų metu atliktos praktikos buvo naudingos. Didžioji dalis mano, kad 

studijuojant įgytos žinios ir įgūdžiai pritaikomi darbe, o įsidarbinimui svarbūs jų pačių gebėjimai, 

pasirengimas aukštojoje mokykloje įtakoja absolvento įsitvirtinimą darbo rinkoje. 

Apklausa „Absolventai apie studijų programą, įgytas kompetencijas ir įsitvirtinimą darbo rinkoje“- 

viena iš priemonių studijų programos tobulinimui, studijų kokybės gerinimui. Apklausos rezultatai 

skelbiami fakulteto tinklapyje, su jais supažindinami katedros dėstytojai, rekomenduojama atsižvelgti 

į absolventų pastebėjimus, atnaujinti dėstomų dalykų turinį, įtraukiant inovacijas, absolventams 

aktualias temas. 


