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Tikslas - Sužinoti darbdavių nuomonę apie rengiamus Maisto technologijos studijų programos 

specialistus. 

Trumpas klausimyno pristatymas.  

Darbdaviai nurodė savo įmonių statusą, bendradarbiavimo galimybes su Vilniaus kolegijos 

Agrotechnologijų fakultetu, praktikantais ar absolventais, vertino profesinį absolventų 

pasirengimą pagal 10 kriterijų 5 balų skalėje (kur: 1 – silpnai, 5  – puikiai). 

Apklausos rezultatų pristatymas. 

Į apklausos klausimus atsakė  3 įmonės / įstaigos / organizacijos, kuriose praktiką atliko 11 

studentų. Įmonių / įstaigų / organizacijų  statusas:  viena – privati, dvi – valstybinės. Visų trijų 

įmonių vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra 1-9.  

Iš veiksnių, labiausiai lemiančių aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimą, įmonių / organizacijų 

atstovai pirmiausia nurodo profesines žinias, gebėjimus bei įgūdžius, darbo patirtį, gerą praktinį 

pasirengimą,  įgytą studijų metu, įdėtas pastangas. Įstaigų / įmonių / organizacijų atstovai tarp 

pateiktų absolventų įsidarbinimą lemiančių veiksnių, pateiktų sąraše, nepaminėjo: įgyto 

išsilavinimo, baigtos aukštosios mokyklos prestižo, asmeninių savybių, rekomendacijos (iš 

aukštosios mokyklos, praktikos vietos, t.t.), regiono ekonominės situacijos.  

Visos apklausoje dalyvavusios įmonės nurodė, kad priima studentus atlikti praktiką. Tai 

grindžiama abipuse nauda tiek studentui, tiek įmonei. Viena įmonė nurodė, kad dalyvauja 

Agrotechnologijų fakulteto organizuojamuose renginiuose, konsultuoja dėstytojus ir padeda jiems 

rengti mokymo/metodinę medžiagą. 

Įmonių atstovai nurodė, jog priėmus studentus praktikai tikisi, kad studentas atneša su savimi tam 

tikrą naujų žinių bagažą, o įmonė savo ruožtu suteikia studentui galimybę įgyti ir įtvirtinti 

praktinius įgūdžius. Studentai turi pakankamai žinių ir gali atlikti smulkius darbus įmonėje, turi 

galimybę labiau susipažinti su savo profesija, tikra pagalba darbovietei ir abipusis žinių 

pasidalinimas. Studentai praktikos metu pasidalina įspūdžiais apie studijose ir praktikos metu 

įgytos patirties skirtumus, tad tai leidžia įmonės atstovams tobulėti ir gerinti praktikos atlikimo 

sąlygas. 



Paklausus, ar planuoja įdarbinti Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Maisto 

technologijos studijų programos absolventus iš trijų apklaustų įmonių viena atsakė „Taip“, dvi - 

„Nežinau/negaliu atsakyti“. Nurodytus studentų gebėjimus bei įgūdžius dauguma darbdavių 

įvertino labai gerai. Viena įmonė studentų gebėjimus ir įgūdžius įvertino puikiai,  kitos dvi - puikiai 

ir gerai. Vertinimo sulaukė kolegijos studentų praktiniai įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, 

gebėjimas teorines žinias pritaikyti praktikoje, iniciatyvumas, savarankiškumas. Jaunam ir 

nepatyrusiam specialistui šios savybės yra siekiamybė ir ateina su laiku ir įgytu pasitikėjimu 

savimi.  

Darbdaviai apie studentų profesinį pasirengimą praktikai atsiliepia tik teigiamai. Įstaigų / įmonių 

/ organizacijų atstovų nuomone, Vilniaus kolegijos studentai yra visiškai pasirengę ar pasirengę 

profesinei veiklai. 

Apibendrinimas. Maisto technologijos studijų programos studentai yra pasirengę profesinei 

veiklai. Nurodytus studentų gebėjimus bei įgūdžius dauguma darbdavių įvertino labai gerai, 

pažymėdami teiginius „puikiai“ ir „gerai“. Darbdaviai teigiamai vertina kolegijos studentų 

praktinius įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje, gebėjimą teorines žinias pritaikyti praktikoje, 

iniciatyvumą, savarankiškumą. Apklausos rezultatai aptarti katedroje, paskelbti studentams 

fakulteto tinklalapyje ir bus panaudojami studentų pasirengimui profesinei veiklai gerinti, 

fakulteto ir studijų programos savianalizėms rengti. 

 

 

 

 


