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MUF 

Stiklo, 

keramikos, 

odos, tekstilės 

menas 

DP 6 1 16,67% 66,67% 66,67% 

Dailės kūrinių 

konservavimas 

ir 

restauravimas 

DR 1 0 0,00% 0,00% 50,00% 

Dizainas DZ 24 4 16,67% 8,70% 18,18% 

Fotografija MMF 6 1 16,67% 0,00% 0,00% 

Įvaizdžio 

dizainas 

DIV 6 2 33,33% 0,00% 0,00% 

Anglų kalba 

ryšiams su 

visuomene 

AKRV 38 5 13,16% 11,11% 0,00% 

Verslo anglų 

kalba 

VAK 32 5 15,63% 11,11% 10,53% 

Ikimokyklinis 

ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 

IPU 61 1 1,64% 1,79% 2,13% 

Socialinė 

pedagogika 

SOP 11 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Viso MUF: 185 19 10,27% 6,25% 11,19% 

 



 

Apklausos rezultatai atskleidė, kad 2021 m. laidos Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo bei 

Socialinės pedagogikos studijas baigę absolventai Lietuvos užimtumo tarnyboje nebuvo 

užregistruoti. Iš 2021 m. laidos Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno, Fotografijos, Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo studijų programų – Lietuvos užimtumo tarnyboje buvo užregistruota po 

1 absolventą. Iš 2021 m. laidos Įvaizdžio dizaino studijų programos laidos - Lietuvos užimtumo 

tarnyboje buvo užregistruoti 2 absolventai. Iš 2021 m. Dizaino studijų programos laidos - Lietuvos 

užimtumo tarnyboje buvo užregistruoti 4 absolventai. Iš 2021 m. Anglų kalbos ryšiams su visuomene 

ir Verslo anglų kalbos programų laidos - Lietuvos užimtumo tarnyboje buvo užregistruota po 5 

absolventus. 

Lyginant 2021 m. Lietuvos užimtumo tarnybos pateiktus duomenis su 2020 m. ir 2019 m. 

duomenimis, Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos absolventų įsidarbinimo 

rodikliai pagerėjo: 2020 m. ir 2019 m. Lietuvos užimtumo tarnyboje buvo registruota 66,67% 

absolventų, o 2021 m. - 16,67%. 

Lyginant 2021 m. Lietuvos užimtumo tarnybos pateiktus duomenis su 2020 m. ir 2019 m. 

duomenimis, Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programos absolventų 

įsidarbinimo rodikliai pagerėjo: 2019 m. Lietuvos užimtumo tarnyboje buvo registruota 50,00%  

absolventų, 2020 m. - 0,00%, 2021 m. - 0,00%. 

Lyginant 2021 m. Lietuvos užimtumo tarnybos pateiktus duomenis su 2020 m. ir 2019 m. 

duomenimis, Dizaino studijų programos absolventų įsidarbinimo rodikliai buvo geresni nei 2019 m., 

tačiau prastesni nei 2020 m.: 2019 m. Lietuvos užimtumo tarnyboje buvo registruota 18,18%, 

absolventų, 2020 m. - 8,70%, 2021 m. - 16,67%. 

Lyginant 2021 m. Lietuvos užimtumo tarnybos pateiktus duomenis su 2020 m. ir 2019 m. 

duomenimis, Fotografijos studijų programos absolventų įsidarbinimo rodikliai prastesni. 2019 m. ir 

2020 m. Lietuvos užimtumo tarnyboje buvo registruota 0,00% absolventų, 2021 m. - 16,67%. 

Lyginant 2021 m. Lietuvos užimtumo tarnybos pateiktus duomenis su 2020 m. ir 2019 m. 

duomenimis, Įvaizdžio dizaino studijų programos absolventų įsidarbinimo rodikliai prastesni. 2019 

m. ir 2020 m. Lietuvos užimtumo tarnyboje buvo registruota 0,00% absolventų, 2021 m. - 33,33%. 

Lyginant 2021 m. Lietuvos užimtumo tarnybos pateiktus duomenis su 2020 m. ir 2019 m. 

duomenimis, Anglų kalbos ryšiams su visuomene studijų programos absolventų įsidarbinimo 

rodikliai 2021 m. prastesni. 2019 m. Lietuvos užimtumo tarnyboje buvo registruota 0,00% 

absolventų, 2020 m. - 11,11%, 2021 m. - 13,16%. 



 

Lyginant 2021 m. Lietuvos užimtumo tarnybos pateiktus duomenis su 2020 m. ir 2019 m. 

duomenimis, Verslo anglų kalbos studijų programos absolventų įsidarbinimo rodikliai 2021 m. 

prastesni. 2019 m. Lietuvos užimtumo tarnyboje buvo registruota 10,53% absolventų, 2020 m. - 11%, 

2021 m. - 15,63%. 

Lyginant 2021 m. Lietuvos užimtumo tarnybos pateiktus duomenis su 2020 m. ir 2019 m. 

duomenimis, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos absolventų įsidarbinimo 

rodikliai 2021 m. geresni. 2019 m. Lietuvos užimtumo tarnyboje buvo registruota 2,13% absolventų, 

2020 m. - 1,79%, 2021 m. - 1,64%. 

Lyginant 2021 m. Lietuvos užimtumo tarnybos pateiktus duomenis su 2020 m. ir 2019 m. 

duomenimis, Socialinės pedagogikos studijų programos absolventų įsidarbinimo rodikliai 2021 m. 

išliko stabilūs – absolventų neužregistruota. 2019 m. Lietuvos užimtumo tarnyboje buvo registruota 

0,00% absolventų, 2020 m. - 0,00%, 2021 m. - 0,00%. 


