
 

MENŲ IR UGDYMO FAKULTETAS: 
ABSOLVENTŲ APKLAUSOS REZULTATAI 

 
2022 m.    

 

Vykdymo laikas: 
2022 m. gruodžio mėn. 

Tikslas: 
Atlikti analizę pagal studijų programas apie 2022 m. absolventų įsidarbinimą.   

Tyrimo metodas: 
Apklausa buvo vykdoma žodžiu ir raštu naudojant tiesioginę, telefoninę ir elektroninę apklausas.   

Rezultatai: 
Apklausoje dalyvavę absolventą turėjo atsakyti į  pateiktus klausimus: Jūsų baigta studijų 

programa; ar dirbate; jei dirbate, tai ar pagal specialybę; jei nedirbate ar esate  įregistruoti LUT; jei 

nedirbate, tai dėl kokių priežaščių – ieškote darbo, studijuojate, esate motinystės/ tėvystės atostogose; ar 

nesate išvykę į užsienį. Atsakymai pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. 

2022 m. laidos absolventų įsidarbinimo duomenys pagal studijų programas 

Studijų 
programa 

Baigusiųjų 
skaičius 

Apklausoje 
dalyvavusių 
absolventų 

skaičius 

Dirba pagal 
specialybę 
(skaičius 

nuo laidos) 

Studijuoja 
(skaičius nuo laidos) 

Kita (yra motinystės atostogose; 
išvykę į užsienį; nedirba; yra 
įregistruoti LUT; ieško darbo; 

dirba ne pagal specialybę; dirba 
ir studijuoja; pan.) 

NL 
     

AKRV 23 18 7 3 8 

VAK 15 12 5 2 5 

DZ 24 18 14 - 4 

DM 10 10 7 1 2 

DIV 13 13 9 2 1 išvykusi į užsienį 
1 dirba gretutinėje srityje 

MMF 2 2 0 0 1 - išvykusi į užsienį į 
podiplominę praktiką 

1 - ieško darbo 

DP 6 6 2 3 1 

DR 8 8 3 1 planuoja 2023 m. 
studijuoti  VDA 
restauravimo 

magistrantūroje 

1 dirba meninėje pakraipoje - 
fotografu, 3 dirba ne pagal 

specialybę 



IPU 31 31 29 5 2 dirba ne pagal specialybę 

I 
     

VAKI 9 9 4 - 5 

IPUI 38 37 37 0 1 išvykusi į užsienį 

IPUI 
(Tauragė) 

21 21 17 0 2 motinystės 
2 dirba  ne pagal specialybę  

Iš viso 200 185 134 16 37 

 

Kiekvienais metais fakultete atliekama absolventų įsidarbinimo analizė pagal studijų programas. 

Įsidarbinimo lygis – vienas reikšmingiausių fakulteto kokybės rodiklių. Analizuojamais metais fakulteto 

iniciatyva apklaustas didelis absolventų skaičius – 92,5 proc. Apžvelgus atliktos apklausos rezultatus 

nustatyta, kad 2022 m. apklaustųjų pagal specialybę dirba 72,4 proc. Šis skaičius 4,4 proc. didesnis, negu 

numatyta Kauno kolegijos 2021-2025 strateginės veiklos programoje (68 proc.). 2022 m. absolventų laidos 

8,64 proc. studijuoja toliau. Geriausias įsidarbinimas pagal specialybę yra Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo studijų programos absolventų, blogiausias - Verslo anglų kalbos studijų programos. Nemaža dalis 

meninių specialybių studentų dirba pagal individualios veiklos pažymas. Penkerių metų telefoninės ir 

elektroninės absolventų apklausos duomenys pateikti 2 lentelėje: 

2 lentelė. 
2018 – 2022 metų laidos absolventų dalyvavusių apklausoje ir dirbančių pagal specialybę skaičius 

(proc.) 
 

Metai Absolventų, dalyvavusių apklausoje 
skaičius proc. 

Absolventų, dirbančių pagal 
specialybę skaičius proc. 

2022 92,5 72,4 

2021 93 69,8 

2020 86,25 71,74 

2019 92,94 81,25 

2018 79 60,5 

 
 Lyginant praėjusius metus, ženkliai sumažėjo absolventų, registruotų sausio 1 dienai Užimtumo 
tarnyboje prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2018 - 12,67 proc., 2019 - 11,19 proc., 2020 - 
6,25 proc., 2021 - 10,27 proc., 2022 - 5,97 proc.) skaičius. 2023-01-01 dienai daugiausiai registruota Mados 
dizaino studijų programos absolventų (20 proc.). Bendras procentinis skaičius sąlyginai aukštas todėl, kad 
programą baigė labai mažas studentų skaičius - 10 studentai, iš kurių net 2 registruoti Užimtumo 
tarnyboje. Apklausos rezultatų duomenys buvo pateikti ir aptarti posėdžių metu Menų akademijoje, Kalbų 
centre, Pedagogikos katedroje bei aprašyti ir analizuoti 2022 m. MUF savianalizėje.  

 


