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Vykdymo laikas: 2021 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 apteikti pastebėjimus 

apie studijas Vilniaus kolegijoje.  

 

Apklausos rezultatų pristatymas:  

1. 82 proc. absolventų praėjus 10 mėn. po studijų baigimo įsidarbinę ir (arba) tęsia studijas universitete; 

2. Beveik ½ įsidarbinusiųjų dirba privatus sektoriaus organizacijose, beveik ½ absolventų tęsia studijas 

universitetuose, derindami studijas su darbine veikla arba tik studijuodami.  

3. 2020 m. laidos absolventai sėkmingai integravosi į darbo rinką: daugiau negu ½ absolventų jau dirbo 

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

4. Beveik visi absolventai dirba Vilniuje, du absolventai įsidarbino Šiaulių ir Utenos apskrityse. 

5. Daugiau negu ½ absolventų teigia, kad darbo pobūdis atitinka baigtas studijas, kitų – iš dalies atitinka. 

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

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

jų lūkesčius, beveik visi sutinka, kad žinios ir įgūdžiai įgyti studijų metu, yra pritaikomi darbo rinkoje. 

Beveik visi įsidarbinę sutinka, kad susirasti darbą, baigus studijas, jiems nebuvo sunku. 

7. Daugumai respondentų po studijų baigimo neteko tobulinti įgytos kvalifikacijos arba tobulino 

konkrečioje darbo vietoje, tęsiantys studijas universitetuose teigia, kad tobulina kvalifikaciją 

studijuodami. 

8. Absolventai norėtų tobulinti savo kvalifikaciją, įgyti naujų profesinių biotechnologijos, genetikos, 

biologijos, mikrobiologijos žinių, įgyti darbo su chromatografijos įranga įgūdžių, darbo laboratorijoje 

patirties. Kai kurie absolventai norėtų cheminių sintezių praktikų, teigia, kad darbui reikalingos organinės 

chemijos gilesnės žinios.  

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

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

 

 

 



Absolventai pateikė atsiliepimų ir pastebėjimų apie studijas Vilniaus kolegijoje:  

dauguma absolventų teigia, kad studijos buvo kokybiškos, įdomios ir pritaikomos praktiškai, džiaugiasi 

galimybe gauti stipendijas už studijų rezultatus, buvo skatinami siekti geresnių studijų rezultatų. Mano, 

kad yra nemažai profesionalių dėstytojų, nors keletui jų siūlo tobulinti dėstymo metodus. Atkreipia 

dėmesį, kad nėra pakankamai laboratorinės įrangos, todėl kartais reikdavo laukti savo eilės prie įrangos 

per laboratorinius darbus. Siūlo skirti daugiau laiko tyrimams, kurie yra taikomi realiose laboratorijose, 

taip pat siūlo atsižvelgti į absolventų nuomonę sudarant studijų planą. 

 

Kas toliau?  

Apklausa „Absolventai apie studijuotą programą, įgytas kompetencijas ir įsitvirtinimą darbo rinkoje“ – 

viena iš priemonių studijų programos tobulinimui ir studijų kokybės gerinimui.  

Apklausos rezultatai svarstomi katedroje, teikiami pasiūlymai studijų programos komitetui dėl studijų 

programos tobulinimo, didesnį dėmesį skiriant sudėtingesniems instrumentiniams analizės metodams. 

Su apklausos rezultatais supažindinami dėstytojai, jiems rekomenduojama atnaujinti dėstomo dalyko 

medžiagą, papildant ją informacija apie naujausius mokslo pasiekimus.  

Apklausos rezultatai sudaro galimybę sekti absolventų karjerą, nedirbantiems pasiūlomos darbo vietos, 

palaikomas ryšys dėl kompetencijų tobulinimo, kviečiami absolventai pasidalinti savo darbinės veiklos 

patirtimi su kolegijos studentais, toliau tęsiamas bendradarbiavimas. 

 
 


