
ABSOLVENTŲ APKLAUSOS APIE JŲ PASIRENGIMĄ PROFESINEI VEIKLAI BEI 

INTEGRACIJAI Į DARBO RINKĄ REZULTATAI 2015 M. 

2015 m. gegužės 19 – birželio 25 d. Strateginio planavimo ir studijų kokybės valdymo tarnyba vykdė 

Kauno kolegijos absolventų apklausą apie jų pasirengimą profesinei veiklai bei integracijai į darbo rinką. 

Apklausa buvo vykdoma elektroninėje erdvėje per Lime Survey sistemą. Kvietimai dalyvauti apklausoje 

buvo išsiųsti visiems 2014 m. baigusiems Kauno kolegijos absolventams, kurių kontaktiniai duomenys buvo 

pateikti studentų duomenų bazėje (2015 m. gegužės 19 d. duomenimis). Iš viso išsiųsti 1433 kvietimai 

dalyvauti apklausoje. Per apklausos vykdymo laikotarpį gautos 332 užpildytos anketos. Anketų grįžtamumas 

– 23,17 proc. 

DUOMENYS APIE RESPONDENTUS 

  

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių (proc.). 

(N=332) 

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal šeimyninį statusą 

(proc.). (N=332) 

  
3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal baigtą studijų 

formą (proc.). (N=332) 

4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal fakultetus 

(proc.). (N=332) 

 

 
5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal fakultetus. 
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APKLAUSOS REZULTATŲ PALYGINIMAS PADALINIUOSE 

 

Apklausos dalyvių buvo paprašyta įvertinti 49 teiginius apie studijų motyvaciją, studijas aukštojoje 

mokykloje, pasitenkinimo karjera veiksnių vertinimas tarp šiuo metu dirbančių ir nedirbančių, o tik 

besimokančių, esančių stažuotėje ar savanoriaujančių absolventų. Taip pat visi absolventai buvo paprašyti 

įvertinti teiginius apie studijų kokybės gerinimą. Teiginiai buvo vertinami 5 balų skalėje, kur 1 – ne, 2 – 

labiau ne, 3 – nei taip, nei ne, 4 – labiau taip ir 5 – taip.  

STUDIJŲ MOTYVACIJOS VERTINIMAS 

 

6 pav. Studijų motyvacijos vertinimas. (N=332) 
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STUDIJŲ AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE VERTINIMAS 

 

7 pav. Studijų aukštojoje mokykloje vertinimas. (N=332) 

DIRBANČIŲ ABSOLVENTŲ PASITENKINIMO KARJERA VEIKSNIŲ VERTINIMAS 

 
8 pav. Dirbančių respondentų pasitenkinimo karjera lemiančių veiksnių vertinimas. (N=332) 
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ŠIUO METU TIK BESIMOKANČIŲ, ESANČIŲ STAŽUOTĖJE AR SAVANORIAUJANČIŲ 

RESPONDENTŲ PASITENKINIMO KARJERA VEIKSNIŲ VERTINIMAS 

 

9 pav. Nedirbančių respondentų pasitenkinimo karjera lemiančių veiksnių vertinimas. (N=332) 

 

STUDIJŲ KOKYBĘ GERINANČIŲ VEIKSNIŲ VERTINIMAS  

 

 
10 pav. Absolventų studijų kokybės gerinimo veiksnių vertinimas Kauno kolegijoje. (N=332) 

 


