
 

VERSLO FAKULTETO 
ABSOLVENTŲ APKLAUSOS 
REZULTATAI 

2022 m. VYKDYMO LAIKAS: 
2022 m. lapkričio 15 d. – gruodžio 15 d. 

TIKSLAS: 
Atskleisti 2022 m. absolventų nuomonę apie pasirengimą    

profesinei veiklai ir integraciją į darbo rinką.  

APKLAUSOS ANKETA: 
Rinkti kiekybinio ir kokybinio pobūdžio empiriniai 

duomenys. Apklausa vykdyta elektroninėje erdvėje, naudojant LimeSurvey apklausų 
sistemą. Duomenys apdoroti naudojant SPSS 20 for Windows programą. 

 

APKLAUSOS REZULTATAI (N=81): 
 

1. Ar sutinkate su teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku): 
 

Teiginys Vidurkis 

  Studijos atitiko mano lūkesčius 3,57 

  Žinios ir įgūdžiai įgyti studijų metu yra naudingi profesinėje veikloje. 3,35 

  Studijų sąlygos buvo tinkamos. 4,02 

  Dėstymo kokybė buvo aukšto lygio. 3,49 

  Studijuodamas (-a) galėjau derinti studijas ir darbą 3,75 

  Studijų metu įgytos kompetencijos labai prisidėjo prie mano karjeros  
  tikslų  siekimo. 

 
3,04 

  Apskritai esate patenkintas (-a) studijomis aukštojoje mokykloje. 3,73 
 

2. Ar studijų metu atlikta praktika buvo naudinga įsidarbinant? (Dirbančių absolventų atsakymai) 
 

  Taip 35 % 

  Iš dalies 33 % 

  Ne 26 % 

  Sunku pasakyti 5 % 

  Praktikos neatlikau 1 % 

 
3. Ar teko papildomai mokytis baigus studijas? 

 

  Taip, teko 40 % 

  Neteko 60 % 

 
4. Kuo šiuo metu užsiimate? 

 

  Dirbu 69 % 

  Dirbu ir studijuoju 22 % 

  Studijuoju 5 % 

  Esu bedarbis 4 % 



5. Kaip greitai įsidarbinote baigęs aukštąją mokyklą? (Dirbančių absolventų atsakymai) 
 
 

  Jau dirbau bestudijuodamas (-a) 65 % 

  Per 1 – 3 mėn. po studijų baigimo 19 % 

  Per 4 – 7 mėn. po studijų baigimo 10 % 

  Per 8 – 12 mėn po studijų baigimo 3 % 

  Ilgiau nei per vienerius metus po studijų baigimo 3 % 

 
6. Kaip manote, kas labiausiai turėjo įtakos Jums įsidarbinant? (Dirbančių absolventų atsakymai) 

 

  Įgytas aukštojo mokslo diplomas 36 % 

  Išaugusi specialybės paklausa 9 % 

  Asmeninės savybės 78 % 

  Žinios ir įgūdžiai įgyti studijų metu 36 % 
  Žinios ir įgūdžiai įgyti ne studijų metu 35 % 

  Praktiniai įgūdžiai 54 % 

  Socialiniai ryšiai (pažintys) 29 % 

 
7. Kokie darbo paieškos būdai Jums labiausiai padėjo įsidarbinti? (Dirbančių absolventų atsakymai) 

 

  CV darbdaviams siuntimas 58 % 

  Registracija darbo biržoje ir jos organizuojamos priemonės 7 % 

  Paieška interneto portaluose 34 % 

  Tiesioginis lankymasis pas darbdavius 12 % 

  Socialiniai ryšiai 27 % 

  Kontaktai su aukštosios mokyklos Karjeros centru 2 % 

 
8. Kiek Jūsų veikla susijusi su studijų metu įgyta specialybe? Įvertinkite procentais. (Dirbančių absolventų 

atsakymai) 
 

10 proc. 16 % 

20 proc. 5 % 

30 proc. 9 % 

40 proc. 9 % 

50 proc. 7 % 

60 proc. 7 % 

70 proc. 8 % 

80 proc. 7 % 

90 proc. 5 % 

100 proc. 26 % 

 
9. Pasitenkinimą karjera lemia įvairūs veiksniai. Nurodykite, kaip pritariate kiekvienam iš toliau nurodytų teiginių 

(1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku). (Dirbančių absolventų atsakymai) 
 

Teiginys Vidur
kis 

1. Surasti darbą po studijų nebuvo sudėtinga 3,80 

2. Jums patinka atliekama darbinė veikla 3,91 

3. Atlygis už Jūsų atliekamą darbą yra tinkamas 3,35 

4. Lengvai rastumėte kitą darbą 3,47 

5. Savo darbe sėkmingai pritaikote studijose įgytas žinias 2,97 

6. Darbe galite tobulėti 4,20 

7. Darbe vyrauja geri santykiai tarp vadovo ir jo pavaldinių 4,20 



10. Ar jūs rekomenduotumėte Kauno kolegiją savo draugui ar kolegai? Įvertinkite balais nuo 1 iki 10, kur 1 reiškia 
„tikrai nerekomenduočiau“, o 10 - „tikrai rekomenduočiau“. 

 

  1-6 balai 20 25,93 

  7-8 balai 27           39,51 

  9-10 balai 25 34,57 

 
 

Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, kad Verslo fakulteto absolventai pakankamai gerai 
įvertino sudarytas studijų sąlygas (vidurkis – 4,02), apskritai yra patenkinti studijomis (vidurkis – 3,73), 
studijos atitiko lūkesčius (vidurkis – 3,57), studijuodami galėjo derinti studijas ir darbą (vidurkis – 3,75). 

68 proc. dirbančių absolventų nurodė, kad praktika buvo naudinga arba iš dalies naudinga 
įsidarbinant. 65 proc. absolventų jau dirbo bestudijuodami, 19 proc. – įsidarbino per 1–3 mėnesius 
po studijų baigimo. Absolventų nuomone, labiausiai integracijai į darbo rinką įtakos turi asmeninės 
savybės ir praktiniai įgūdžiai. 

91 proc. apklaustų absolventų nurodė, kad šiuo metu dirba, iš jų dalis tuo pat metu tęsia 
studijas. 22 proc. absolventų dirba ir studijuoja, 5 proc. absolventų tik tęsia studijas. 


