
MAISTO TECHNOLOGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTŲ PASIRENGIMAS 

PROFESINEI VEIKLAI APKLAUSA 

Vykdymo laikas. Apklausa atlikta 2022 m. kovo - birželio mėn. VK e-apklausų sistemą Lime 

Survey. 

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, absolventais, vertino profesinį absolventų pasirengimą  

1-5 balų skalėje, kur 1 – silpnai, 5 puikiai. 

Apklausos rezultatų pristatymas. Apklausoje dalyvavusių įmonių/įstaigų/organizacijų statusas: 

75 proc. – privačios verslo įmonės, 25 proc. – valstybinės, dažniausiai tai ugdymo ir švietimo 

įstaigų valgyklos. Dirbančiųjų skaičius įmonėse siekia nuo 1-9 iki 250- 499 darbuotojų. 

Visi apklausoje dalyvavę įstaigų/įmonių/organizacijų atstovai Vilniaus kolegijos studentų 

profesinį pasirengimą, gebėjimus bei įgūdžius įvertino  puikiai ir gerai. Ypač aukšto, puikaus 

įvertinimo (100 proc.) sulaukė kolegijos studentų gebėjimas dirbti komandoje ir 

komunikabilumas. Vidutiniškai darbdaviai įvertino praktinius studentų įgūdžius (25 proc. 

apklaustųjų). Tačiau tai nėra blogai, kadangi jaunam ir nepatyrusiam specialistui šios savybės yra 

siekiamybė, ateina su laiku ir įgytu pasitikėjimu savimi. Silpnai kolegijos studentai įvertinti 

nebuvo. 

Į klausimą, kaip bendradarbiauja su Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetu, visos 

apklausoje dalyvaujančios įstaigos/įmonės/organizacijos atsakė, kad priima studentus atlikti 

praktiką (75 proc. įmonių), dalyvauja Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto 

organizuojamuose renginiuose (25 proc. įmonių), sudaro galimybę dėstytojams tobulinti 

kvalifikaciją jų organizacijoje (25 proc. įmonių). 

Apie absolventų įsidarbinimą nulemiančius veiksnius, įstaigų/įmonių/organizacijų atstovai 

pirmiausiai įvardina profesines žinias, gebėjimus bei įgūdžius (100 proc. atsakymų), įgytą studijų 

metu gerą praktinį pasirengimą, įdėtas pastangas (po 50 proc. atsakymų), taip pat įdarbindami 

studentus, atkreipia dėmesį į rekomendacijas iš aukštosios mokyklos, atliktas praktikas ir įgytą 



išsilavinimą (po 25 proc. atsakymų). Įstaigų/įmonių /organizacijų atstovai tarp pateiktų absolventų 

įsidarbinimą lemiančių veiksnių nepaminėjo baigtos aukštosios mokyklos prestižo, asmeninių 

savybių, regiono ekonominės situacijos.  

Į klausimą ,,Ar planuoja įdarbinti Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Maisto 

technologijos studijų programos absolventus“ įstaigų/įmonių/organizacijų atstovai vieningai 

atsakė, kad nežino ir šiuo metu negali atsakyti. 

 

Apibendrinimas. Maisto technologijos studijų programos studentai sėkmingai atlieka praktiką 

privačiose,  valstybinėse smulkiose ir vidutinėse maisto sektoriaus įmonėse. Darbdaviams 

svarbiausi potencialaus darbuotojo pasirinkimo kriterijai yra jo profesinės praktinės, teorinės 

žinios, kurios sietinos su studijų programos ir profesinės srities išsilavinimu, geras praktinis 

pasirengimas, profesiniai įgūdžiai, asmeninės pastangos, galimos teigiamos rekomendacijos. 

Dauguma įmonių jau turi bendradarbiavimo su fakultetu ir katedra patirties. Įmonių nežinia ar 

įsidarbins VK Maisto technologijos absolventus gali būti susijusi su dideliu neapibrėžtumu, 

susijusiu su pandeminiu laikotarpiu ir kintančia nepalankia ekonomine situacija. 

 

 

 


