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APKLAUSA APIE STUDIJUOTĄ PROGRAMĄ, ĮGYTAS KOMPETENCIJAS IR 

ĮSITVIRTINIMĄ DARBO RINKOJE  

 

Vykdymo laikas. Apklausa buvo vykdoma pasibaigus studijoms, po 6 mėn. 

Tikslas. Sužinoti absolventų nuomonę apie studijuotą programą, įgytas kompetencijas ir įsitvirtinimą 

darbo rinkoje..  

Trumpas klausimyno pristatymas.  

Absolventai vertino studijuotą programą pagal 10 pateiktų klausimų, susijusių su dabartine 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.  

Didžioji dalis apklausoje sudalyvavusių absolventų dirba ir įsidarbinę pagal baigtą studijų programą, 

nors dalis jų atlieka ir žemesnės kvalifikacijos darbą. Pusė apklaustųjų pažymėjo, kad įsidarbino 

privačiame sektoriuje, kita pusė apklaustųjų dirba viešajame sektoriuje, įkūrė savo verslą, dirba pagal 

individualios veiklos pažymėjimą, verslo liudijimą.  Nedirba apie 12 proc. apklaustų absolventų, 

užsiregistravę Užimtumo tarnyboje kaip bedarbiai, tęsia studijas  universitetuose. Dauguma 

absolventų nurodė, kad baigę studijas nesunkiai rado darbą, didžioji dalis apklaustų absolventų 

paminėjo, kad jiems teko dirbti ir studijuojant kolegijoje, likę nurodė, kad pavyko įsidarbinti per 2-6 

mėn. laikotarpį. Daugiausia (75 proc.) absolventų dirba Vilniaus mieste, 5 proc. - Vilniaus apskrityje, 

20 proc. apklaustųjų dirba kitose apskrityse (Kauno, Palangos).  Dauguma apklaustų absolventų 

teigia, kad jų pasirinktas darbas atitinka baigtas studijas, kai kurie mano, kad jų darbas skiriasi nuo 

to, ką jie studijavo kolegijoje. Nedidelė dalis apklaustųjų nurodė, kad papildomai tobulina profesinę 

kvalifikaciją: kursuose, mokymuose, privačioje konditerijos studijoje. Dauguma absolventų mano, 

kad studijos atitiko jų lūkesčius, kad studijuojant įgytos žinios ir įgūdžiai pritaikomi darbe, kad studijų 

metu atliktos praktikos buvo naudingos, 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 apie 88 proc. apklaustųjų. 

Tyrime  dalyvavusių absolventų pastebėjimai: 

• Reikėtų Maisto saugos stipresnio GHP ir RVASVT kurso, kompiuterinio raštingumo (Office 

programos) žinios darbe praverčia labiausiai,  norėtųsi, jog jos būtų gilesnės. 

• Skirti platesnį kursą excel mokymams, kadangi tai technologo pagrindinis įrankis. 



• Reikėtų jaunesnių dėstytojų, su naujoviškesniais gaminimo technologijų supratimais (pvz kaip 

bakeoff procesai).  

• Reikėtų plačiau kalbėti apie konditeriją ir jos procesus, kadangi tai yra kylanti sritis. 

• Labai kvalifikuotos ir puikiai suplanuotos studijos. Tik teigiami atsiliepimai. 

 

Apibendrinimas:  

Apibendrinant, galima teigti,  kad studijos atitiko absolventų lūkesčius, kad studijuojant įgytos žinios 

ir įgūdžiai pritaikomi darbe, kad pasirengimas aukštojoje mokykloje įtakoja absolvento įsitvirtinimą 

darbo rinkoje.  Absolventai teigiamai vertina studijų programą. 

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

– viena iš priemonių studijų programos tobulinimui ir studijų kokybės gerinimui. Su apklausos 

rezultatais supažindinami dėstytojai, jiems rekomenduojama atnaujinti dėstomų dalykų/modulių 

turinį, papildant jį informacija apie naujausius mokslo pasiekimus, inovacijas, aptariami katedroje. 

Rezultatai skelbiami fakulteto tinklalapyje ir bus panaudojami studijų programos  tobulinimui.  

Apklausos rezultatai sudaro galimybę sekti absolventų karjerą, nedirbantiems pasiūlomos darbo 

vietos, kviečiami absolventai pasidalinti savo darbinės veiklos patirtimi su kolegijos studentais, 

tęsiamas bendradarbiavimas. 

 


