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Vykdymo laikas: 
2019 m. sausio - kovo mėn. 

Tikslas: 
Atskleisti akademinio mobilumo įtaką absolventų karjeros įgyvendinimui.   

Tyrimo metodai: 
Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, apklausa raštu, gautų duomenų statistinė analizė. 

Anketinė apklausa vykdyta portale www.apklausa.lt, tolesniam apdorojimui rezultatai sukelti į Exel 

formatą. Buvo apklausti Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Dizaino, Aprangos dizaino, Stiklo, 

keramikos, odos, tekstilės meno, Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo, Fotografijos, 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programų absilventai 2013 – 2018 m. dalyvavę 

akademinių mainų programose. 

Rezultatai: 
Siekiant atskleisti kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto absolventų požiūrį į akademinio 

mobilumo įtaką karjeros įgyvendinimo procesui buvo atlikta kiekybinių duomenų analizė. 

Absolventų buvo klausiama, kokią naudą davė studijos / praktika užsienyje. Suformuluotus 

teiginius: įgijau naujų profesinių žinių; pagilinau užsienio kalbos žinias; įgijau tarpkultūrinės patirties; 

prasiplėtė draugų ratas ir kt. vertino penkių balų skalėje (5 – visiškai sutinku, 1 - visiškai nesutinku). 

Svarbiausią naudą po studijų ar atliktos praktikos absolventai įžvelgia tame, kad pagilino užsienio 

kalbos žinias (96,7 proc.), įgijo tarpkultūrinės patirties (96,6 proc.). 

Absolventų buvo klausiama, kiek dalyvavimas mobilumo programoje turėjo įtakos 

universaliųjų gebėjimų tobulinimui. Suformuluotus teiginius: išmokau spręsti iškilusias problemas; 

išmokau savarankiškai priimti sprendimus; išmokau dirbti komandoje; išmokau rodyti iniciatyvą; 

padidėjo atsakingumas; tapau lankstesnis (-ė) įvairiose situacijose; tapau tolerantiškesnis; įgijau 

bendravimo drąsos; išmokau valdyti asmeninius finansus; išmokau efektyviau planuoti laiką; padidėjo 

pasitikėjimas savimi  vertino penkių balų skalėje (5 – visiškai sutinku, 1 – visiškai nesutinku). 

Absolventų požiūriu dalyvavimas mobilumo programoje didžiausios įtakos turėjo šių universaliųjų 

gebėjimų tobulinimui – gebėjimas spręsti problemas ir savarankiškai priimti sprendimus  (po 87,6 proc.), 

patobulėjo asmeninės savybės ir padidėjo pasitikėjimas savimi (po 83,3 proc.). Mažiausiai tobulėjo laiko 

planavimo (50 proc.), komandinio darbo (50,3 proc.) gebėjimai. 

Apklausos duomenys atskleidė, kad 76,7 proc. absolventų patirtis įgyta studijų / praktikos metu 

užsienyje leido tvirčiau jaustis ieškant darbo / dalyvaujant darbo atrankose. 

Absolventų buvo klausiama, kokios įtakos studijos / praktika užsienyje turėjo dalyvaujant 

įsidarbinimo atrankoje. 27 proc. absolventų teigė, kad dalyvaujant įdarbinimo atrankoje buvo 

atsižvelgta į jų įgytą patirtį akademinių mainų programoje ir tai suteikė pranašumą prieš kitus 

http://www.apklausa.lt/


kandidatus, pretenduojančius į tą pačią darbo vietą. 17 proc. apklaustųjų buvo pasiūlytos aukštesnės 

pareigos, o 3 proc. buvo pasiūlytas aukštesnis atlyginimas. 

Absolventų buvo klausiama, kokios įtakos studijos / praktika užsienyje turėjo įsitvirtinant 

darbe. 20 proc. apklaustųjų teigė, kad buvo į tai atsižvelgta ir dirbdami greičiau galėjo pretenduoti į 

aukštesnes pareigas, 10 proc. dirbančių absolventų greičiau galėjo pretenduoti į aukštesnį atlyginimą, 

net 13 proc. teigė, kad studijos užsienyje ir patobulinti universalieji gebėjimai paskatino juos pačius 

sukurti savo verslą. 

 

Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad svarbiausią naudą po studijų ar atliktos praktikos metu 

absolventai įžvelgė tame, kad pagilino užsienio kalbos žinias, įgijo tarpkultūrinės patirties, įgijo naujų 

profesinių žinių ir užmezgė naujų pažinčių. Dalyvavimas akademinių mainų programoje turėjo 

reikšmingos įtakos  tokių universaliųjų gebėjimų kaip problemų sprendimas, savarankiškas sprendimų 

priėmimas, pasitikėjimas savimi, iniciatyvumas ir atsakingumas stiprinimui ir tobulinimui. Tai suteikė 

pranašumo dalyvaujant įsidarbinimo atrankose ir įsitvirtinant darbe, dirbdami greičiau galėjo 

pretenduoti į aukštesnes pareigas, buvo didesnė galimybė greičiau pretenduoti į aukštesnį atlyginimą. 

Nemažai daliai absolventų studijos užsienyje ir įgyti profesiniai universalieji gebėjimai paskatino juos 

pačius sukurti savo verslą. 

 

 


