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baigusius absolventus (4193 – pirmame, 835 – antrame, 1052 – trečiame tyrimo 

etapuose, t. y. studijų baigimo metu, 6 mėn. ir 12 mėn. po studijų baigimo). 
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Santrumpos ir paaiškinimai 

 

AM – aukštoji mokykla 

ISCED (angl. International Standard Classification of Education) – Tarptautinis standartizuotas 
švietimo klasifikatorius 

LAMA BPO – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, 
http://www.lamabpo.lt 

LSD – Lietuvos statistikos departamentas, http://www.stat.gov.lt 

MSĮ – Mokslo ir studijų įstatymas, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=

1048282. 

n – respondentų skaičius 

SODRA – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, http://www.sodra.lt 

Studijų finansavimas: 

VF – valstybės finansuojamos studijų vietos 

VNF – valstybės nefinansuojamos studijų vietos 

ST – valstybės nefinansuojamos studijų vietos su studijų stipendija 

Studijų sritys: 

B – biomedicinos mokslų, 

F – fizinių mokslų, 

H – humanitarinių mokslų, 

M – menų, 

S – socialinių mokslų, 

T – technologijos mokslų. 

Z skalė – statistinio normavimo skalė, kurioje vidurkis visuomet yra lygus 0, o standartinis 
nuokrypis yra lygus 1. teigiami z-įverčiai rodo nuokrypį nuo normavimo vidurkio į aukštų 
vertinimų sritį, o atitinkamai neigiami z-įverčiai rodo nuokrypį į žemų vertinimų sritį. Šioje 

ataskaitoje z skalė taikoma įverčiams pagal atskiras švietimo sritis tarpusavyje palyginti. 

ŠVIS – Švietimo valdymo informacinė sistema, http://www.svis.smm.lt 

 

  

http://www.lamabpo.lt/
http://www.stat.gov.lt/
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1048282
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1048282
http://www.sodra.lt/
http://www.svis.smm.lt/
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Trumpai apie absolventų karjeros stebėsenos 

rodiklius 

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) atliekama absolventų karjeros 

stebėsena remiasi trimis dedamosiomis – administraciniais (statistiniais) rodikliais, apklausų 

būdu gaunamais duomenimis bei makroaplinkos (konteksto) rodikliais. Lietuvos absolventų 

karjeros stebėsenos modelis remiasi dviem pagrindiniais duomenų šaltiniais:  

 Administraciniais (statistiniais) duomenimis, gaunamais iš valstybinių institucijų 
kaupiamos žinybinės informacijos. 

 Apklausų duomenimis, gaunamais iš absolventų apklausų.  

1 pav. Rodiklių, naudojamų absolventų karjeros stebėsenoje, schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į stebėsenos sistemą yra įtraukti  23 stebėsenos rodikliai, 14 iš jų gaunami iš statistinių 

šaltinių, 9 – iš apklausų (1 pav.). Apklausų rodikliai, įtraukti į stebėsenos sistemą: 

1. Absolventų, kurių studijos atitiko turėtus lūkesčius, dalis. 

2. Socialinių partnerių dalyvavimo studijų procese būdai ir dažnumas. 

3. Studentų, kurių vertinimų aukštosios mokyklos karjeros paslaugos jiems davė naudos, dalis. 

4. Atlikusių praktikas absolventų dalis bei absolventų, kuriems buvo pasiūlyta darbo vieta 

praktikos atlikimo įmonėje, dalis. 

5. Absolventų darbo paieškų intensyvumas ir būdai. 

6. Absolventų, dirbančių pagal specialybę, dalis. 

7. Absolventų, dirbančių ir pagal specialybę, ir pagal įgytą kvalifikacinį lygmenį, dalis. 

8. Absolventų, kurių žinios ir gebėjimai atitinka esamai darbo vietai keliamus reikalavimus. 

9. Kvalifikacijos kėlimas baigus studijas. 

Administracinių ir apklausos duomenų derinimas suteikia galimybę pamatyti 

įvairiapusiškesnį paveikslą absolventų tolimesnę karjerą – administraciniai duomenys atsako į 

klausimus apie atlyginimo dydį, kaip greitai pavyksta įsidarbinti, kurios krypties studentams 

pavyksta greičiau įsidarbinti ar kurie gauna didesnį atlyginimą, o apklausų duomenys 

atskleidžia, ar studentai yra patenkinti savo darbu, kokie yra jų ateities lūkesčiai ir kaip jiems 

sekasi pasiekti savo profesinius tikslus, kaip jie patys vertina savo karjerą. 

Statistiniai duomenys 

14 rodiklių 

Administraciniai 

8 rodikliai 

Kontekstiniai 6 

rodikliai 

Apklausų duomenys 

9 rodikliai 

Iš viso 23 rodikliai 
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Longitudinio absolventų karjeros stebėsenos tyrimo 

metodika 

 

Longitudinis absolventų tyrimas yra sudėtinė absolventų karjeros stebėsenos dalis. 

Empirinio tyrimo rezultatai papildo stebėsenai kaupiamus administracinius duomenis ir leidžia 

atskleisti tai, kaip patys absolventai vertina įvairiausius karjeros aspektus (baigtas studijas, 

įsidarbinimo galimybes, ateities planus bei lūkesčius), o taip pat gauti atsakymus į klausimus, į 

kuriuos administraciniai duomenys neatsako. Kodėl absolventų apklausoms pasirinktas 

longitudinis tyrimas? Longitudinis tyrimas yra toks, kuomet tie patys respondentai apklausiami 

du ar daugiau kartų (Lavrakas, 20081; Lynn, 20092). Jis skirtas atskleisti dinamiką, priežastinius 

ryšius, metodas taip pat leidžia įvertinti, kurie nuostatų aspektai keičiasi laikui bėgant, o kurie 

lieka daugiau mažiau pastovūs. Šis MOSTA atliekamas tyrimas yra bandomasis, siekiant ne tik 

gauti duomenis apie absolventus, bet ir „išbandyti“ rodiklius – klausimų tinkamumą, skalių 

vientisumą, taip pat įvertinti anketų grįžtamumą ir atsakomumą. 

Tyrimo tikslas – atskleisti, kokia yra darbinė absolventų situacija, kaip absolventai 

vertina tam tikrus darbo, karjeros aspektus, kaip keičiasi situacija, nuostatos ir lūkesčiai apie 

darbą ir karjerą laikui bėgant. 

Tyrimo uždaviniai: 

 nustatyti, kokia yra dabartinė absolventų darbo, karjeros situacija; 

 atskleisti absolventų lūkesčius ir nuostatas apie skirtingus studijų, darbo ir karjeros 

aspektus; 

 įvertinti kaip kinta skirtingų parametrų vertinimas laikui bėgant. 

Tyrimo metodas ir instrumentas. Longitudiniam tyrimui naudojamas kiekybinis 

apklausos raštu metodas – tiesioginė (angl. face-to-face) apklausa bei elektroniniu savipildos 

būdu pildomas klausimynas. Tyrimo instrumentas – klausimynas (kiekvienam tyrimo etapui 

rengiamas skirtingas, tačiau dalis testo žingsnių kartojami). Testo žingsniai buvo kuriami, 

siekiant gauti duomenis, numatytus stebėsenos rodikliuose. Atsakymams naudojama 7 balų 

Likert skalė, kur 1 reiškia mažiausią pritarimą, 7 – didžiausią pritarimą. Pvz., 1 – „visiškai 

nesutinku“, 7 – „visiškai sutinku“ arba 1 – „visiškai nebūdinga“, 7 – „ypač būdinga“. 

Skaičiuojant 1, 2, 3 skalės punktai priskirti „neigiamam“, 4 – „neutraliam“, 5, 6, 7 – 

„teigiamam“ vertinimui. 

Tyrimo etapai ir duomenų rinkimas. Iš viso numatyti penki tyrimo etapai (arba 

bangos): studijų baigimo metu, 6 mėn., 12 mėn., 3 metai, 5 metai po studijų baigimo. 

Pirmosios trys apklausos jau yra įvykdytos (1 lentelė). Studentų ir absolventų longitudinio 

tyrimo I etapas buvo atliekamas 2014 m. birželio-liepos mėn. iš viso buvo apklausti 4193 

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai. II tyrimo etapas buvo vykdomas 2014 m. gruodžio – 

2015 m. sausio mėnesiais. Jo metu pakartotinai apklausti visi pirmame etape dalyvavę asmenys, 

                                           
1 Lavrakas, Paul J. (ed.) (2008). Encyclopedia of survey research methods, Thousand Oaks, CA: SAGE 

Publications. 
2
 Lynn, Peter (2009). “Methods for longitudinal surveys”, in Peter Lynn (ed.), Methodology of Longitudinal 

Surveys, Chichester, UK: John Wiley & Sons. 
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iš kurių atsakė 835 respondentai, kas sudaro 20 proc. pirmajame etape dalyvavusiųjų 

absolventų. III etape atsakė 1052 respondentai, ir tai yra daugiau respondentų, negu atsakė 

antrajame etape – lyginant su pirmojo etapo dalyvių skaičiumi (grįžtamumas yra 25 procentai). 

Numatyta ketvirtojo etapo apklausą vykdyti treji (2017 m. liepos mėn.), penktąją – 

penkeri metai po studijų baigimo (2019 m. liepos mėn.). Apklausos metodas – apklausa 

internetu (respondentui el. paštu siunčiama nuoroda į klausimyną). Respondentai dalyvauti 

tyrime apsisprendžia laisva valia, jie nėra verčiami ar motyvuojami atlygiu dalyvauti tyrime. 

Tyrimo metu užtikrinamas duomenų anonimiškumas. 

1 lentelė. Įvykdyti ir planuojami tyrimo etapai bei pagrindinės charakteristikos 

I 

etapas 

įvykdytas 

 II 

etapas 

įvykdytas 

 III 

etapas 

įvykdytas 

 IV 

etapas 

planuojamas 

 V 

etapas 

planuojamas 

2014 m. birželis  2014 m. gruodis  2015 m. liepa  2017 m. liepa  2019 m. liepa 

Studijų baigimas  6 mėn.  12 mėn.  3 metai  5 metai 

Tiesioginis 

interviu, 

internetu 

 Apklausa 

internetu 

 

 Apklausa 

internetu 

 

 Apklausa 

internetu 

 Apklausa 

internetu 

46 tiriamieji 

požymiai 

 69 tiriamieji 

požymiai 

 33 tiriamieji 

požymiai 

    

4193  

respondentai 

 835 

respondentai 

 1052 

respondentai 

    

 

Imties formavimas ir tyrimo eiga. Tyrimo generalinę visumą sudarė visų Lietuvos 

aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų) pirmosios studijų pakopos baigiamojo kurso 

studentai. Tyrimo atranka buvo formuojama taikant stratifikuotos daugiapakopės atrankos 

principus. Atrankos stratos formuojamos taikant keletą kriterijų: 22 švietimo sritis pagal ISCED 

klasifikatorių, aukštosios mokyklos tipą (universitetas, kolegija), studijų formą (nuolatinės, 

ištęstinės studijos), gyvenamosios vietos dydį (Vilnius, kiti 4 didieji miestai, kiti miestai). 

Apklausa buvo atliekama 34 aukštosiose mokyklose (19 kolegijų ir 15 universitetų). 

Kiekvienoje iš stratų buvo sudaromas aukštųjų mokyklų, atitinkančių atrankos kriterijų (pvz., 

vykdo atitinkamą studijų programą, yra reikiamoje vietovėje) sąrašas ir joms visoms siunčiamas 

laiškas su kvietimu savo studentams išplatinti informaciją apie atliekamą tyrimą. Tyrime 

dalyvauti sutikusioms mokykloms buvo siunčiamas trumpas tyrimo aprašas pateikiant 

internetinę nuorodą į apklausos klausimyną ir prašoma jį išsiųsti savo studentams. Taip pat į 

šias mokyklas buvo einama baigiamųjų bakalauro darbų teikimo dienomis ir renkami studentų, 

sutinkančių dalyvauti tyrime, kontaktai. Vėliau šiems studentams buvo išsiųsta nuoroda į 

klausimyną. Pirmajame etape buvo planuota apklausti 2500 respondentų, kadangi apklausa 

buvo vykdoma internetu ir prašymas dalyvauti tyrime išsiųstas didesniam kiekiui asmenų, 

pirmame etape buvo surinkti 4193 absolventų atsakymai. Planuotos ir realios imties 

pasiskirstymas pagal minėtus kriterijus pateiktas 2 lentelėje. Respondentų pasiskirstymas pagal 

studijų finansavimo tipą – 2 pav., pažangumą – 3 pav. 
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2 lentelė. Planuota ir pasiekta imtis I ir II tyrimo etapuose 

 
Planuota imtis 

Pasiekta imtis  
(I etapas) 

Pasiekta imtis (II 
etapas) 

Pasiekta imtis 
(III etapas) 

 n proc. n proc. n proc. n proc. 

Aukštosios mokyklos tipas*         
Kolegijos 802 32 1203 29 180 22 232 22 

Universitetai 1696 68 2983 71 653 78 818 78 

Studijų forma         
Nuolatinės studijos 1967 79 3587 86 767 92 948 91 

Ištęstinės studijos 531 21 568 14 67 8 98 9 

Studijų vieta         
Vilnius 1170 46 2011 48 400 48 529 50 

Kiti 4 didieji miestai (Kaunas, 
Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai) 

1116 45 1902 46 400 48 473 45 

Kiti miestai 212 9 259 6 35 4 49 5 

Švietimo sritis         
Aplinkosauga 90 3,6 75 1,8 18 2,2 22 2 

Architektūra ir statyba 120 4,8 237 5,7 38 4,6 51 5 

Fiziniai mokslai 100 4 87 2,1 30 3,6 33 3 

Gamyba ir perdirbimas 90 3,6 65 1,6 13 1,6 14 1 

Gyvosios gamtos mokslai 95 3,8 113 2,7 21 2,5 36 3 

Humanitariniai mokslai 120 4,8 306 7,3 62 7,4 80 8 

Inžinerija ir inžinerinės profesijos 140 5,6 405 9,7 57 6,8 72 7 

Kompiuterija 100 4 103 2,5 15 1,8 30 3 

Matematika ir statistika 100 4 87 2,1 28 3,4 37 4 

Menas 120 4,8 203 4,8 33 4 41 4 

Mokytojų rengimas ir pedagogika 160 6,4 201 4,8 46 5,5 49 5 

Paslaugos asmenims 90 3,6 95 2,3 15 1,8 20 2 

Saugos paslaugos 32 1,36 10 0,2 1 0,1 2 0 

Socialinės paslaugos 100 4 205 4,9 42 5 43 4 

Socialiniai ir elgsenos mokslai 140 5,6 491 11,7 122 14,6 152 15 

Sveikatos priežiūra 120 4,8 233 5,6 51 6,1 58 6 

Teisė 120 4,8 201 4,8 32 3,8 47 5 

Transporto paslaugos 90 3,6 38 0,9 2 0,2 8 0 

Verslas ir administravimas 280 11,2 740 17,6 140 16,8 193 18 

Veterinarija 90 3,6 3 0,1 1 0,1 1 0 

Žemės ūkis, miškininkystė ir 
žuvininkystė 

100 4 106 2,5 11 1,3 14 1 

Žurnalistika ir informacija 100 4 117 2,8 48 5,7 47 4 

Nenurodė - - 72 1,7 9 1,1 2 0 

Iš viso: 2498 100 4193 100 835 100 1052 100 

 

2 pav. Studijų finansavimo tipas (VF, VNF, ST) 

 

Tyrimo klausimas: „Jūs baigėte studijas: valstybės finansuojamoje vietoje / valstybės nefinansuojamoje 
(mokamoje) vietoje / valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija / dalį studijų finansuojamoje, 
dalį – nefinansuojamoje“. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis). 
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3 pav. Pažangumas („paskutinės sesijos įvertinimų vidurkis“) 

 

Tyrimo klausimas: „Koks apytiksliai buvo jūsų paskutinės studijų sesijos įvertinimų vidurkis?“ 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis), II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo 
(2014 m. gruodis), III etapas, 12 mėn. po studijų baigimo (2015 m. liepa). 

 

4 pav. Dalyvavimas visuomeninėje veikloje studijų metu (n=834)  

 

Tyrimo klausimas: „Ar studijų metu dalyvavote visuomeninėje veikloje (studentų organizacijose, 
nevyriausybinėse organizacijose ir pan.): Visą studijų laiką / Daugiau kaip pusę studijų laiko / Ne daugiau 
kaip pusę studijų laiko / Visai nedalyvavau“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

Apklausos būdai. I-ojo etapo (paskutinių kursų studentų/absolventų) apklausa buvo 

atliekama dviem būdais: tiesioginio interviu (arba savipildos – anketavimo) būdu mokymosi 

įstaigose bei internetinės apklausos būdu. 

II etapo tyrimas buvo atliekamas naudojant internetinės apklausos metodą. Respondentai 

gavo kvietimą ir unikalią jiems skirtą nuorodą į tyrimo klausimyną, patalpintą internete. 

52
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Grįžtamumas ir atsakomumas. I tyrimo etape buvo apklausti 4193 respondentai. Iš jų 

195 respondentai atsakydami į klausimyną nenurodė savo elektroninio pašto adresų ar kitų 

kontaktinių duomenų, kuriais su jais būtų galima susisiekti dėl tolimesnių apklausų.  

II etape internetinės apklausos nuoroda ir kvietimas dalyvauti tyrime 2014 m. gruodžio 

mėn. pradžioje buvo išsiųstas 3998 I etapo dalyviams, kurie nurodė savo elektroninio pašto 

adresus. Po savaitės, dar neatsakiusiems į klausimyną, buvo siunčiamas pakartotinis priminimas. 

Dar po savaitės, neatsakiusiems ir I etape pateikusiems savo telefono numerius, buvo 

skambinama telefonu ir prašoma sudalyvauti tyrime. Neatsakiusiems buvo siunčiamas dar 

vienas priminimas elektroniniu paštu.  

Viso į tyrimo II etapo klausimyną atsakė 835 respondentai. Atsakomumo dydis yra 20 

procentų: 195 (5 proc.) nenurodė kontaktinių duomenų, 1159 (27 proc.) pirmajame etape 

respondentų nurodyti elektroninio pašto adresai buvo neteisingi arba nebegaliojo (t. y., laiškai 

su kvietimu nepasiekė adresato, buvo grąžinti). II etape nedalyvavo, klausimyno neužpildė 

2004 (48 proc.) respondentai.  

Tyrimo trūkumai, reprezentatyvumo problema. Pagrindinis longitudinių tyrimų 

trūkumas yra respondentų nubyrėjimas. Šio tyrimo pirmame etape apklausta daugiau 

respondentų, įvertinus galima jų nubyrėjimą tolimesniuose etapuose. Visgi, atsakomumas 

antroje bangoje buvo nedidelis, siekė 20 proc., trečioje bangoje 25 proc. (I etape dalyvavo – 

4193, II etape – 835 respondentai, III etape – 1052 respondentai) kas lėmė, jog antrojo ir 

trečiojo etapo rezultatai neatspindi generalinės aibės, ypač kalbant apie rezultatų taikymą 

smulkesniems tyrimo vienetams, pvz. atskiroms švietimo sritims. Reprezentatyvumo 

užtikrinimą sąlygoja ir ta aplinkybė, jog tyrimo antrajame ir trečiajame etapuose atsakiusieji yra 

tam tikras specifines charakteristikas turinti grupė, šiuo atveju, didesnio pažangumo. 

Duomenų analizė. Duomenys analizuojami naudojant IBM SPSS Statistics 20 ir MS 

Excel 2013 programas. Statistiškai reikšmingi skirtumai tarp skirtingų grupių nustatomi 

naudojant Chi-kvadrato testą (naudotas 95% patikimumo lygmuo) su Bonferroni korekcija, 

Wilcoxon testą susietoms imtis. 
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Tyrimo rezultatai 

Pasitenkinimas studijomis ir darbu 

 

Ar absolventai patenkinti savo studijomis? Du trečdaliai visų tyrime dalyvavusių 

absolventų yra patenkinti savo baigtomis studijomis (6 pav.). Tie absolventai, kurie jaučiasi 

gerai pasiruošę darbui (91 proc.) žymiai dažniau nei tie, kurie jaučiasi nepasiruošę (28 proc.), 

pozityviai vertina ir savo baigtas studijas. Privačių universitetų (93 proc.) absolventai labiau nei 

valstybinių (73 proc.) yra patenkinti savo studijomis, o skirtumų tarp privačių ir valstybinių 

kolegijų nėra. Taip pat nėra statistiškai reikšmingų skirtumų tarp universitetų ir kolegijų 

absolventų, studijų sričių, ištęstinių ar nuolatinių studijų, studijavusiųjų VF ar VNF. 

 

5 pav. Pasitenkinimas savo studijomis 

 

Tyrimo klausimas: „Kiek apskritai esate patenkinti savo studijomis, kurias baigėte?“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

6 pav. Kokia studijų kokybė aukštojoje mokykloje? 

 

Tyrimo klausimas: „Kaip vertinate studijų kokybę savo aukštojoje mokykloje?“ 

Tyrimo etapai: III etapas, 12 mėn. po studijų baigimo (2015 m. liepa). 

 

Ar absolventai patenkinti studijų kokybe aukštojoje mokykloje? Du trečdaliai 

absolventų praėjus metams po studijų baigimo teigiamai vertina studijų kokybę savo aukštojoje 

mokykloje (6 pav.). Nevalstybinių universitetų absolventai studijų kokybę vertina geriau (93 

66 19 14
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proc.) nei nevalstybinių kolegijų (57 proc.) absolventai, nuomonių skirtumų tarp valstybinių 

kolegijų ir valstybinių universitetų nėra, taip pat nėra statistiškai reikšmingų skirtumų tarp 

kolegijų ir universitetų absolventų. Prasčiausiai studijų kokybę vertina menų studijų 

absolventai (49 proc. pritaria, kad kokybė „gera“), visų kitų studijų sričių absolventai mąsto 

panašiai (technologijos 61 proc., biomedicinos 64 proc., socialinių 65 proc., fizinių 69 proc., 

humanitarinių 70 proc. studijų kokybę aukštojoje mokykloje įvertino kaip gerą). 

Ar absolventai patenkinti pasirinkta specialybe? 70 proc. absolventų yra patenkinti 

pasirinkta specialybe (7 pav.). Absolventai, patenkinti pasirinkta specialybe, studijas baigia 

aukštesniais balais. Taip pat labiau patenkinti savo specialybe yra tie, kurie buvo išvykę į 

užsienį studijuoti dalį programos (80 proc.) nei tie, kurie nebuvo (68 proc.), tie, kurie studijų 

metu aktyviai dalyvavo visuomenėje veikloje (76 proc.) nei tie, kurie joje nedalyvavo (68 

proc.), privačių (93 proc.) nei valstybinių (65 proc.) universitetų absolventai, o skirtumų tarp 

privačių ir valstybinių kolegijų nėra. Taip pat nėra skirtumų ar absolventas mokėsi kolegijoje, 

ar universitete. Gyvenantys Vilniuje labiau patenkinti savo specialybės pasirinkimu (74 proc.), 

nei gyvenantys kituose didmiesčiuose (68 proc.) ar mažesnėse vietovėse (64 proc.). Galima 

daryti prielaidą, jog pasitenkinimą specialybe lemia ir išoriniai veiksniai: paklausa rinkoje, 

ateities perspektyvos, siejamos su specialybe. Vilniuje, labiau nei kituose miestuose, didesnės 

galimybės gauti darbą „pagal specialybę“ įvairių sričių specialistams, o nesant tokiai galimybei 

realizuoti save kitose srityse, kuomet kitų miestų absolventams sudėtinga rasti darbą pagal arba 

artimą specialybei, ar apskritai rasti kvalifikaciją atitinkantį darbą. 

7 pav. Pasitenkinimas savo specialybės (profesijos) pasirinkimu 

 

Tyrimo klausimas: „Esu patenkintas savo specialybės, profesijos pasirinkimu“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis), III etapas, 12 mėn. po studijų 
baigimo (2015 m. liepa). 

 

Absolventai, dirbantys valstybiniame sektoriuje (81 proc.) labiau nei dirbantys privačiame 

(70 proc.) yra patenkinti savo pasirinkta specialybe. Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp 

kolegijų ir universitetų, VF ir VNF, nuolatinių ar ištęstinių studijų, atskirų studijų sričių, 

gaunamų pajamų dydžio nėra. 

Ar studijos pateisino lūkesčius, turėtus prieš stojant? Studijų baigimo metu 

didesnė dalis absolventų pritaria (60-62 proc.), jog studijos atitiko jų lūkesčius, turėtus prieš 

stojant (8 pav.). Lūkesčius studijos dažniau pateisino vyrams (67 proc.) nei moterims (59 

proc.), fizinių (67 proc.), technologijos (66 proc.), meno (62 proc.), socialinių mokslų (62 

proc.) nei humanitarinių (58 proc.) ar biomedicinos (56 proc.), ištęstinių (70 proc.) dažniau nei 

nuolatinių (61 proc.) studijų absolventams. Lyginant nuomones studijų baigimo metu ir praėjus 
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metams po studijų baigimo labiausiai „atitikimas lūkesčiams“ krito fizinių ir menų mokslų 

absolventams (9 pav.). 

8 pav. Ar studijos atitiko turėtus lūkesčius? 

 

Tyrimo klausimas: „[Įvertinkite situaciją remdamiesi savo patirtimi]: Studijos atitiko mano lūkesčius, 
kuriuos turėjau prieš stojant“. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis), II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo 
(2014 m. gruodis), III etapas, 12 mėn. po studijų baigimo (2015 m. liepa). 

 

9 pav. Pritarimas, jog studijos atitiko turėtus lūkesčius, pagal studijų sritis 

 

Tyrimo klausimas: „[Įvertinkite situaciją remdamiesi savo patirtimi]: Studijos atitiko mano lūkesčius, 
kuriuos turėjau prieš stojant“. Grafike pateikiamas „atitiko“ (5, 6, 7 skalės punktų suminis) dažnis pagal 

studijų sritis). 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis), II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo 
(2014 m. gruodis), III etapas, 12 mėn. po studijų baigimo (2015 m. liepa). 

 

 

 

 

 

 

  

62

60

51

18

17

21

20

23

28

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Studijų baigimo metu (n=4166)

6 mėn. po studijų baigimo (n=807)

12 mėn. po studijų baigimo (n=1037)

Pateisino Neutralus vertinimas Nepateisino

56

67

58
62 62

66
60

52
58

53

63
60

56

47
44 46

52

60

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

B F H M S T

Studijų baigimo metu (n=4095)

6 mėn. po studijų baigimo (n=799)

12 mėn. po studijų baigimo (n=1037)



16  

10 pav. Kiek studijos pateisino turėtus lūkesčius (pagal 22 švietimo sritis), z skalė 

 

* – mažiau nei 30 respondentų 

Tyrimo klausimas: „[Įvertinkite situaciją remdamiesi savo patirtimi]: „Studijos atitiko mano lūkesčius, 
kuriuos turėjau prieš stojant, grafike pateikiami z įverčiai švietimo sritims. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis). 

 

Pagal švietimo sritis mažiausiai patenkinti yra veterinarijos, žurnalistikos, paslaugų asmenims, 

asmenims, aplinkosaugos, sveikatos priežiūros absolventai, labiausiai – transporto paslaugų, 

saugos paslaugų, gamybos ir perdirbimo, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, 

kompiuterijos, socialinių paslaugų – z skalės įverčiai nukrypsta į teigiamų vertinimų pusę ir 

išeina už pasikliaunamojo intervalo ribų (  
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10 pav.). 

Absolventai, kurie nesijaučia gerai „pasiruošę darbo rinkai“, nepritaria, jog studijos atitiko 

jų turėtus lūkesčius (rS=-0.610). Lūkesčiai mažiau pasiteisino tiems studentams, kurie mokėsi 

žemesniais balais, taip pat tiems, kurie ėmė studijų paskolą. 

Skirtumas tarp valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų absolventų yra reikšmingas 

tik „neutraliame vertinime“ – valstybinių aukštųjų mokyklų absolventai šį pasirinkimą nurodė 

dažniau, nei privačių mokyklų absolventai.  

Ar studijos prisidėjo prie asmeninio tobulėjimo? Du trečdaliai absolventų 

patvirtina, jog studijos aukštojoje mokykloje prisidėjo prie asmeninio tobulėjimo (11 pav.). 

Tam labiau pritaria tie, kurie jaučiasi gerai pasiruošę darbo rinkai (85 proc.) nei tie, kurie 

jaučiasi prastai pasiruošę (41 proc.), dažniau tie, kuriems studijos atitiko lūkesčius (78 proc.), 

nei tiems, kuriems neatitiko (39 proc.). Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal aukštosios 

mokyklos tipą, regioną, darbo sektorių nėra. 

11 pav. Pritarimas teiginiui, jog studijos aukštojoje mokykloje prisideda prie 
asmenybės tobulėjimo 

 
Tyrimo klausimas: „Prie mano asmenybės tobulėjimo itin daug prisidėjo studijos aukštojoje mokykloje“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

12 pav. Kokią specialybę rinktųsi, jei studijuotų iš naujo (n=835) 

 

Tyrimo klausimas: „Jei galėtumėte atsukti laiką atgal ir rinktis studijas iš naujo, pasirinktumėte: Tą pačią 
specialybę, kurią baigėte / Kitą, tačiau artimą baigtoms studijoms specialybę / Visiškai kitą / Nežinau, 
sunku pasakyti / Kita (įrašykite)“ 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
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Kokią specialybę rinktųsi, jeigu studijuotų iš naujo? Du penktadaliai absolventų 

rinktųsi tas pačias studijas (tą pačią specialybę), t. y., nekeistų nieko, dar penktadalis rinktųsi ne 

tą pačią, bet artimą studijuotai specialybę. Penktadalis keistų ir rinktųsi kitą specialybę (12 

pav.). „Visiškai kitą specialybę“ labiau linkę rinktis baigusieji valstybines (20 proc.) nei 

nevalstybines (13 proc.) aukštąsias mokyklas baigusieji, humanitarinių (29 proc.), socialinių (23 

proc.), meno (21 proc.), technologijų (19 proc.) labiau nei fizinių (11 proc.) ar biomedicinos (6 

proc.) mokslų absolventai. „Visiškai kitą specialybę“ labiau rinktųsi studijavę ištęstinėse (21 

proc.) nei nuolatinėse (13 proc.) studijose, taip pat gyvenantys ne didmiesčiuose (26 proc.) 

labiau nei gyvenantys didmiesčiuose (22 proc.) ar Vilniuje (14 proc.). Tačiau nėra skirtumų 

tarp pasirinkimų pagal tai, kiek respondentas uždirba (pajamų dydis), ar pagal tai, jog studijavo 

VF ar VNF, studijavo kolegijoje ar universitete. 

Kaip aukštoji mokykla paruošė darbo rinkai? Ką tik baigę studijas absolventai 

geresnės nuomonės apie tai, kaip aukštoji mokykla juos paruošė darbo rinkai, nei praėjus pusei 

metų po studijų baigimo (p=0.000, Wilcoxon‘o testas) (13 pav.). Geriau savo pasiruošimą 

darbo rinkai vertina tie, kurių baigiamieji darbai įvertinti aukštais balais (50 proc.), nei tie, 

kurie žemais (28 proc.), kolegijų (59 proc.) nei universitetų (44 proc.) absolventai. Pagal 

studijų sritis mažiausiai pasiruošę jaučiasi humanitarinius mokslus baigusieji (37 proc.) (15 

pav.). 

13 pav. Kaip aukštoji mokykla paruošė darbo rinkai 

 

Tyrimo klausimas: „Kaip manote, kaip jūsų aukštoji mokykla jus paruošė darbo rinkai?“. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis), II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo 
(2014 m. gruodis), III etapas, 12 mėn. po studijų baigimo (2015 m. liepa). 

14 pav. Besijaučiantys gerai pasiruošę darbo rinkai pagal aukštosios mokyklos tipą 
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Tyrimo klausimas: „Kaip manote, kaip jūsų aukštoji mokykla jus paruošė darbo rinkai?“ Grafike 
pateikiamas „gerai“ (5, 6, 7 skalės punktų suminis dažnis) vertinimas pagal aukštosios mokyklos tipą. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

15 pav. Besijaučiantys gerai pasiruošę darbo rinkai pagal studijų sritį 

 

Tyrimo klausimas: „Kaip manote, kaip jūsų aukštoji mokykla jus paruošė darbo rinkai?“ Grafike 
pateikiamas tik „gerai“ vertinimas (5, 6, 7 skalės punktų suminis dažnis) pagal studijų sritis). 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

Kalbant apie privačias ir valstybines aukštąsias mokyklas kolegijų absolventų nuomonės 

statistiškai reikšmingai nesiskiria, tačiau skiriasi universitetų absolventų vertinimai – privačių 

universitetų absolventai jaučiasi labiau pasiruošę darbo rinkai (82 proc.) nei valstybinių 

universitetų absolventai (43 proc.) (14 pav.).  

Dirbantys viešajame sektoriuje (58 proc.) savo pasiruošimą vertina pozityviau nei 

dirbantys privačiame (46 proc.). Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp studijavusių nuolatinės ar 

ištęstinėse studijose, VF ar VNF vietose, pagal studijų sritį – nėra. 

Ar įgyta specialybė paklausi Lietuvos ir užsienio darbo rinkose? Praėjus pusei 

metų po studijų baigimo absolventai kritiškiau vertina savo specialybės paklausą ir Lietuvoje, ir 
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užsienyje (p=0.000, Wilcoxon‘o testas), tačiau dėl specialybės paklausos užsienio šalyje yra 

labiau optimistiški (16 pav.). 

Labiau paklausia tiek Lietuvos, tiek užsienio darbo rinkoje savo specialybę laiko tie, kurie 

jaučiasi gerai pasiruošę darbo rinkai, kuriems studijos atitiko turėtus lūkesčius, taip pat Vilniuje 

nei kituose miestuose studijuojantys bei gyvenantys absolventai. Lietuvoje (59 proc.) ir 

užsienyje (80 proc.) paklausiais save laiko fizinius mokslus baigę absolventai (17 pav.), pagal 

švietimo sritis tiek Lietuvoje (97 proc.), tiek užsienyje (94 proc.) labiausiai paklausūs jaučiasi 

baigusieji kompiuteriją, mažiausiai paklausūs Lietuvoje – aplinkosaugą (24 proc.), socialines 

paslaugas (30 proc.), humanitarinius mokslus (36 proc.), užsienyje – humanitarinius mokslus 

(34 proc.), teisę (43 proc.) baigusieji (18 pav.). Šių sričių absolventų z skalės įverčiai nukrypsta 

nuo vidurkio į neigiamų vertinimų sritį ir išeina už pasikliaunamojo intervalo ribų. 

 

 

 

 

16 pav. Kiek įgyta specialybė paklausi Lietuvos ir užsienio darbo rinkose 

 

Tyrimo klausimas: „Kaip manote, kiek tokios specialybės absolventai kaip jūs yra paklausūs darbo 
rinkoje? Lietuvoje / Užsienyje“. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis), II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo 
(2014 m. gruodis), III etapas, 12 mėn. po studijų baigimo (2015 m. liepa). 

 

17 pav. Kiek įgyta specialybė paklausi Lietuvoje ir užsienyje pagal studijų sritis 
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Tyrimo klausimas: „Kaip manote, kiek tokios specialybės absolventai kaip jūs yra paklausūs darbo 
rinkoje? Lietuvoje / Užsienyje“. Grafike pateikiamas tik „paklausūs“ vertinimas (5, 6, 7 skalės punktų 
suminis dažnis) pagal studijų sritis). 

Tyrimo etapai: 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

 

 

 

 

 

 

18 pav. Kiek įgyta specialybė paklausi Lietuvoje ir užsienyje pagal 22 švietimo sritis, 
z skalė 
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* – mažiau nei 30 respondentų 

Tyrimo klausimas: „Kaip manote, kiek tokios specialybės absolventai kaip jūs yra paklausūs darbo 
rinkoje? Lietuvoje / Užsienyje“. Grafike pateikiami z įverčiai švietimo sritims. 

Tyrimo etapai: 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
 

Lietuvoje save paklausiais labiau laiko tie, kurie studijų metu buvo išvykę į užsienį (49 

proc.), nei tie, kurie nebuvo (37 proc.), tie, kurie dalyvavo visuomeninėje veikloje (44 proc.) 

lyginant su tais, kurie nedalyvavo (37 proc.), vyrai (48 proc.) labiau nei moterys (35 proc.). 

Skirtumų tarp kolegijų ir universitetų nėra, skirtumų tarp privačių ir valstybinių kolegijų nėra, 

tačiau privačių universitetų absolventai (67 proc.) labiau nei valstybinių (38 proc.) jaučiasi 

paklausūs Lietuvos darbo rinkoje (15 pav.). Visais šiais minėtais požymiais nuomonių skirtumo 

dėl specialybės paklausos užsienio šalyse nėra. 

Kokia dalis dėstytojų buvo savo dalyko žinovai? Kokia dalis paskaitų buvo 

naudingos ir reikalingos? Vidutiniškai trys ketvirtadaliai respondentų praėjus metams po 

studijų baigimo savo dėstytojus vertina kaip savo dėstymo dalyko žinovus. Daugiau nei pusė 
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respondentų (56 proc.) paskaitas, klausytas aukštojoje mokykloje laiko naudingomis ir 

reikalingomis (19 pav.). 

19 pav. Dėstytojai, kurie buvo savo dalyko žinovais, ir paskaitos, kurios buvo 
reikalingos ir naudingos 

 

Tyrimo klausimai: „Kokia dalis visų jums dėsčiusių dėstytojų buvo savo dalyko žinovai?“, „žiūrint iš šios 
dienos perspektyvos, kokia dalis visų paskaitų buvo naudingos ir reikalingos?“ [įrašykite: ]. Grafike 
pateikiamas vidurkis ir standartinis nuokrypis. 

Tyrimo etapai: III etapas, 12 mėn. po studijų baigimo (2015 m. liepa). 

20 pav. Pasitenkinimas darbu (n=578) 

 

Tyrimo klausimai: A44 [Įvertinkite teiginius apie savo darbą:]. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

Ar absolventai patenkinti savo darbu? Atskirus aspektus, apibūdinančius darbo 

sąlygas ir patrauklumą, absolventai vertina pozityviai (20 pav.). Labiausiai absolventai 
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patenkinti tuo, kad dirbamas darbas yra įdomus (78 proc.), darbe jie yra motyvuoti (77 proc.), 

darbas taip pat atitinka jų lūkesčius (74 proc.), tačiau kas trečias respondentas nurodė, jog darbe 

tenka dirbti viršvalandžius (29 proc.), o kas antras, kad dirbamas darbas nėra tas, kurį norėtų 

dirbti ateityje (52 proc.). Pažangumas, kaip rodo apklausa, reikšmingas kalbant apie 

pasitenkinimą darbu – pažangūs studentai labiau patenkinti visais darbo aspektais. Visus darbo 

aspektus taip pat geriau vertina tie absolventai, kurie studijų metu ne tik studijavo, bet užsėmė 

visuomenine veikla (studentų organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose ir pan.). 

Kurie absolventai palankiai vertina darbo sąlygas? Darbo sąlygomis labiausiai patenkinti 

fizinių mokslų (88 proc.), mažiausiai – biomedicinos (68 proc.) absolventai. Studijavusieji VNF 

(64 proc.) mažiau nei VF (83 proc.), studijavusieji kolegijose (71 proc.) mažiau nei 

universitetuose (80 proc.) patenkinti darbo sąlygomis. Nėra skirtumų ar respondentas studijavo 

valstybinėje, ar privačioje aukštojoje mokykloje, dirba viešame ar privačiame sektoriuje, tačiau 

tie, kurie gauna mažiausius atlyginimus (<434 EUR) savo darbo sąlygomis patenkinti mažiau. 

Kurie absolventai dirba įdomų darbą? Absolventai, kurie studijų metu dalyvavo 

visuomeninėse veiklose (85 proc.) labiau nei nedalyvavusieji (74 proc.) nurodo dirbantys 

įdomų darbą. Darbas įdomesnis dirbantiems valstybiniame (83 proc.), nei privačiame (74 proc.) 

sektoriuje, tačiau teiginio vertinimas nesiskiria pagal absolvento pajamas, baigtos aukštosios 

mokyklos tipą (universitetas/kolegija, valstybinė/privati), studijų sritį. 

Kurie absolventai deda daug pastangų ir yra motyvuoti savo darbe? Absolventai, kurie 

studijų metu dalyvavo visuomeninėje veikloje (83 proc.) labiau nei nedalyvavusieji (71 proc.) 

yra motyvuoti savo darbe. Motyvuoti darbuotojai (79 proc.) dažniau nei nemotyvuoti (70 

proc.) kėlė savo profesinę kvalifikaciją baigus studijas. Skirtumų tarp kolegijų ir universitetų, 

valstybinių/privačių aukštųjų mokyklų, studijavusių VF ar VNF, studijų sričių nėra. 

Kuriems turimas darbas atitinka lūkesčius? Turimas darbas lūkesčius labiau atitinka tiems, 

kurie dalyvavo visuomeninėje (74 proc.) veikloje nei tiems, kurie nedalyvavo (60 proc.). 

Universitetus baigusieji (65 proc.) labiau nei baigusieji kolegijas (59 proc.), studijavę VF (67 

proc.) nei studijavusieji VNF (54 proc.), taip pat didesnes nei vidutines pajamas gaunantys 

(>435 EUR) teigia, jog darbas atitinka lūkesčius. Absolventai, gyvenantys ne Vilniuje dažniau 

nurodo, jog turimas darbas lūkesčių neatitinka. Skirtumų tarp valstybinių/privačių aukštųjų 

mokyklų absolventų, dirbančių privačiame ar viešajame sektoriuje, tarp studijų sričių nėra. 

Kurie absolventai turi galimybę kilti karjeros laiptais? Karjeros kilimo galimybes dažniau 

mato baigusieji universitetus (62 proc.) nei kolegijas (52 proc.), taip pat humanitarinių (74 

proc.), fizinių (70 proc.), technologijos (63 proc.), mažiau – socialinių (57 proc.), biomedicinos 

(52 proc.), meno studijų (43 proc.) absolventai. Nėra skirtumų, ar absolventas dirba privačioje 

kompanijoje ar valstybinėje įstaigoje, yra baigęs valstybinę ar nevalstybinę aukštąją mokyklą, 

dirba Vilniuje ar kituose miestuose. 

Kuriems absolventams užmokestis atitinka atlikto darbo vertę? Absolventai, kurie ėmė 

studijų paskolą (38 proc.) mažiau nei neėmusieji (59 proc.) pritaria, jog dabartinis jų 

užmokestis atitinka jų atliekamo darbo vertę. Skirtumų tarp VF ir VNF nėra. Vyrai (67 proc.) 

labiau nei moterys (53 proc.) yra patenkinti atlyginimu, taip pat labiau darbo vertę atitinkančius 

atlyginimus gauna universitetų (60 proc.) nei kolegijų absolventai (46 proc.). O kalbant apie 

studijų sritis atlyginimais labiausiai patenkinti fizinių (72 proc.), humanitarinių (74 proc.), 
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mažiau – socialinių (55 proc.), technologijų (54 proc.), biomedicinos (53 proc.), meno studijų 

(50 proc.) absolventai. 

Kurie absolventai dirba prestižinį darbą? Universitetų absolventai (58 proc.) dažniau nei 

kolegijų (43 proc.) nurodo dirbantys prestižinį darbą. Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų tarp 

valstybinė/privati aukštoji mokykla, studijų sričių, privataus ar viešojo darbo sektorių. 

Kurie absolventai dabartinį darbą dirbtų ir ateityje? Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų 

pagal studijų sričių, kolegijas ar universitetus, valstybines ar privačias aukštąsias mokyklas 

baigusių absolventų, studijavusių VF ar VNF, nuolatinėse ar ištęstinėse studijose. Tačiau tie 

respondentai, kurie gauna aukštesnes pajamas (>724 EUR, 67 proc.) labiau nei gaunantys 

vidutines (435-579 EUR, 56 proc.) ar mažas pajamas (<434 EUR, 45 proc.), rinktųsi dirbti 

dabartinį darbą ir ateityje. 

Kuriems absolventams tenka dirbti viršvalandžius? Turėjusiems studijų paskolą (49 proc.) 

labiau nei paskolos neėmusiems (29 proc.), VNF (39 proc.) labiau nei VF (26 proc.), studijų 

metu dirbusiems (37 proc.) dažniau nei nedirbusiems (26 proc.), privačių (40 proc.) nei 

valstybinių (29 proc.) aukštųjų mokyklų absolventams tenka dirbti viršvalandžius. Skirtumų 

tarp baigusiųjų kolegijas/universitetus, pagal atlyginimų dydį, dirbančių privačiame ar 

viešajame sektoriuose nėra. 

Kiek ir kokie absolventai norėtų dirbti „pagal specialybę“? Studijų baigimo metu 

dirbti pagal specialybę nori du trečdaliai absolventų. Praėjus pusei metų po studijų baigimo 

norinčiųjų dirbti pagal specialybę sumažėja dešimtadaliu (21 pav.). 

 

21 pav. Noras dirbti pagal specialybę 

 

Tyrimo klausimas: „Kalbant vien apie darbinę veiklą, ką labiausiai norėtumėte veikti pabaigę studijas? 
Dirbti pagal specialybę / Dirbti nebūtinai pagal specialybę“. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis), II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo 
(2014 m. gruodis). 
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22 pav. Norinčiųjų dirbti pagal specialybę dalis pagal studijų sritis 

 

Tyrimo klausimas: „Kalbant vien apie darbinę veiklą, ką labiausiai norėtumėte veikti pabaigę studijas?: 
Dirbti pagal specialybę / Dirbti nebūtinai pagal specialybę“. Grafike norinčiųjų dirbti „pagal specialybę“ 
atsakymai pagal studijų sritis. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis), II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo 
(2014 m. gruodis). 

 

3 lentelė. Norinčiųjų dirbti pagal specialybę dalis pagal 22 švietimo sritis (n=4150)  

 
Studijų sritis pagal ISCED klasifikatorių Pritarimas, proc. 

1.  Kompiuterija 84 

2.  Gyvosios gamtos mokslai 81 

3.  Sveikatos priežiūra 81 

4.  Menas 79 

5.  Teisė 78 

6.  Inžinerija ir inžinerinės profesijos 77 

7.  Architektūra ir statyba 75 

8.  Gamyba ir perdirbimas 72 

9.  Mokytojų rengimas ir pedagogika 72 

10.  Saugos paslaugos  72 

11.  Veterinarija  70 

12.  Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 68 

13.  Socialiniai ir elgsenos mokslai 66 

14.  Aplinkosauga 64 

15.  Fiziniai mokslai 63 

16.  Paslaugos asmenims 57 

17.  Socialinės paslaugos 57 

18.  Verslas ir administravimas 57 

19.  Transporto paslaugos 57 

20.  Žurnalistika ir informacija 56 

21.  Matematika ir statistika 54 

22.  Humanitariniai mokslai 44 
 
Tyrimo klausimas: „Kalbant vien apie darbinę veiklą, ką labiausiai norėtumėte veikti pabaigę studijas?: 
Dirbti pagal specialybę / Dirbti nebūtinai pagal specialybę“. Lentelėje norinčiųjų dirbti „pagal specialybę“ 
atsakymai pagal švietimo sritis. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis), II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo 
(2014 m. gruodis). 
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Pagal specialybę dažniau nori dirbti didesnio pažangumo (70 proc.) nei žemo pažangumo (54 

pažangumo (54 proc.) absolventai, tie, kuriems studijos pateisino lūkesčius (72 proc.) nei tiems 

nei tiems kuriems nepateisino (55 proc.), daugiausiai meno studijų (84 proc.), biomedicinos 

biomedicinos (78 proc.), technologijos (74 proc.), fizinių mokslų (70 proc.), mažiau – 

socialinių (62 proc.), mažiausiai – humanitarinių (45 proc.) (  
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Apibendrinant: 

Pasitenkinimas studijomis: 

• Didesnė dalis absolventų yra patenkinti tiek savo pasirinkta studijuoti specialybe (70 proc.), 

tiek baigtomis studijomis (66 proc.); didesnei daliai absolventų studijos atitiko ir joms keltus 

lūkesčius (60-62 proc.). Privačias aukštąsias mokyklas baigę absolventai labiau patenkinti savo 

studijomis, jų studijos labiau atitiko turėtus lūkesčius. 

• Jeigu tektų studijuoti iš naujo, „visiškai kitą specialybę“ dažniau rinktųsi baigusieji 

humanitarinių (29 proc.), socialinių (23 proc.) mokslų, meno (21 proc.), technologijų (19 proc.) 

studijas. 

• Ką tik baigę studijas absolventai geresnės nuomonės apie tai, kaip aukštoji mokykla juos 

paruošė darbo rinkai, nei praėjus pusei metų po studijų baigimo. Geriau savo pasiruošimą 

vertina kolegijų nei universitetų absolventai. Skirtumo tarp privačių ar valstybinių kolegijų 

absolventų nėra, tačiau privačių universitetų absolventai jaučiasi geriau pasiruošę darbo rinkai 

nei valstybinių universitetų absolventai. 

• Praėjus pusei metų po studijų baigimo absolventai kritiškiau vertina savo specialybės 

paklausą, ypač Lietuvos darbo rinkoje. 

 Pasitenkinimas darbu: 

• Skirtingus dabartinio darbo aspektus praėjus pusei metų po studijų baigimo absolventai 

vertina pozityviai (52-78 proc.). Palankiausiai vertinamas teiginys „puikių darbo sąlygų 

turėjimas“, mažiausiai palankiai – „norėčiau šį darbą dirbti ateityje“ bei „dirbu prestižinį 

darbą“.  

• Universitetų absolventai dažniau savo darbą vertina kaip „prestižinį“, dažniau patenkinti 

„darbo sąlygomis“, turi galimybę „kilti karjeros laiptais“ ir jų darbo užmokestis „atitinka 

atlikto darbo vertę“ nei kolegijų absolventai. Dėl kitų darbo aspektų (darbo įdomumas, 

motyvuotumas darbe, darbo atitikimas lūkesčiams, noras dirbti tokį darbą ateityje, 

viršvalandžių buvimas) nuomonės tarp universitetus ir kolegijas baigusiųjų statistiškai 

reikšmingai nesiskiria. 

• Studento pažangumas ir dalyvavimas visuomeninėje veikloje siejasi su pasitenkinimu darbu – 

skirtingais darbo aspektais labiau patenkinti tie absolventai, kurie mokėsi geresniais pažymiais 

bei kurie dalyvavo visuomenėje veikloje studijų metu. 

• Atlyginimais labiausiai patenkinti fizinių (72 proc.), humanitarinių (74 proc.), mažiau – 

socialinių (55 proc.), technologijų (54 proc.), biomedicinos (53 proc.), meno studijų (50 proc.) 

absolventai. 

• „Pagal specialybę“ labiausiai norėtų dirbti meno, biomedicinos, mažiausiai – humanitarinių 

studijų absolventai. 

22 pav.), pagal švietimo sritis – kompiuterijos (84 proc.), gyvosios gamtos mokslų 

(81 proc.), sveikatos priežiūros (81 proc.), mažiausiai – humanitarinių mokslų (44 proc.) 

absolventai (3 lentelė). 
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Tolimesni studijų planai ir realūs pasirinkimai 

 

Kokia dalis bakalauro absolventų planuoja studijuoti toliau? Kokia dalis tęsia 

studijas? Studijų baigimo metu tęsti studijas planavo trečdalis absolventų. Apklausiant tuos 

pačius respondentus po 6 mėn., tęsiančiųjų buvo 41 procentas (18 proc. toje pačioje studijų 

programoje, 18 proc. artimoje kaip studijuota studijų programa, 5 proc. – visai kitoje studijų 

programoje). Studijuoti toliau Lietuvoje dažniau renkasi tie, kurie bakalauro studijas baigė 

aukštais (33 proc.) nei žemais (8 proc.) balais, tie, kurie aktyviai dalyvavo visuomeninė veikloje 

(44 proc.) nei kurie nedalyvavo (33 proc.), tie, kurie nedirbo (31 proc.) nei dirbo (25 proc.) 

studijų metu, universitetų (31 proc.) nei kolegijų (19 proc.), VNF (31 proc.) nei VF (20 proc.) 

absolventai. 

Kas lemia norą studijuoti toliau? Dažniausiai toliau studijuoja dėl „noro gilinti žinias 

pasirinktoje studijų srityje, nes ši sritis įdomi“, tačiau kas antras (54 proc.) magistrantūros 

studijas rinkosi dėl didesnės galimybės gauti geresnį darbą. Penktadalis – dėl prestižo, kitas 

penktadalis – norėdami įgyti papildomą (kitą) specialybę. 

23 pav. Ateities planai baigus bakalauro studijas (n=4193) 

 

Tyrimo klausimas: „Ką planuojate veikti, kai baigsite dabartines studijas?“ [Toliau tęsiu savo dabartinį 
darbą / Planuoju susirasti arba ieškoti naujo darbo / Kursiu savo paties verslą (tapsiu savarankiškai 
dirbančiu asmeniu / Studijuosiu toliau, Lietuvoje / Studijuosiu toliau, užsienyje / Važiuosiu dirbti į užsienį 
/ Dar nežinau / Kita (įrašykite)]. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis). 
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24 pav. „Studijuosiu toliau Lietuvoje“ pasirinkimas pagal studijų sritis, studijų 
baigimo metu (n=4122) 

 

Tyrimo klausimas: „Ką planuojate veikti, kai baigsite dabartines studijas?“ [Toliau tęsiu savo dabartinį 
darbą / Planuoju susirasti arba ieškoti naujo darbo / Kursiu savo paties verslą (tapsiu savarankiškai 
dirbančiu asmeniu / Studijuosiu toliau, Lietuvoje / Studijuosiu toliau, užsienyje / Važiuosiu dirbti į užsienį 
/ Dar nežinau / Kita (įrašykite)]“. Grafike pateikiamas pritarimas teiginiui „studijuosiu toliau, Lietuvoje“ 
pagal studijų sritis. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis). 

 
 

25 pav. Dalis absolventų, studijuojančių 6 mėn. po studijų baigimo (n=834) 

 

Tyrimo klausimas: „Ar šiuo metu studijuojate? [Pažymėkite vieną atsakymą: Taip, tęsiu studijas toje 
pačioje studijų programoje / Taip, tęsiu studijas, artimoje kaip buvusi studijų programoje / Taip, tęsiu 
studijas visai kitoje studijų programoje / Ne, nestudijuoju, bet planuoju / Ne, nestudijuoju ir neplanuoju]“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
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26 pav. Kas lemia apsisprendimą mokytis toliau (n=340) 

 

Tyrimo klausimas: „Kas lemia/lėmė Jūsų sprendimą pabaigus studijas mokytis toliau? [Nurodykite ne 
daugiau kaip tris atsakymų variantus: Noriu įgyti aukštesnį laipsnį dėl prestižo / Norėčiau įgyti aukštesnį 
laipsnį dėl didesnės tikimybės gauti darbą / Nesu patenkintas turima specialybe, todėl noriu keisti / 
Studijuoju, nes negavau norimo darbo / Noriu gilinti žinias pasirinktoje studijų srityje, nes ši sritis man 
įdomi / Norėčiau įgyti kitą (papildomą) specialybę, profesiją / Kad gaučiau didesnį atlyginimą, kadangi 
mano darbe atlyginimas susijęs su turima kvalifikacija / Kita (įrašykite)]“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
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Apibendrinant: 

 • Baigus bakalauro studijas toliau studijuoti planuoja trečdalis absolventų. Pagrindiniai 

veiksniai yra „noras gilinti žinias studijų srityje, kuri yra įdomi“ bei „didesnė tikimybę gauti 

geresnį darbą. 
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Socialinių partnerių (ir darbdavių) dalyvavimas studijų procese 

 

Kiek intensyviai ir kokiomis formomis studijų procese dalyvauja socialiniai 

partneriai? Absolventų tyrimas rodo, jog dažniausiai socialiniai partneriai dalyvavo darbų 

gynimuose (57 proc.), taip pat recenzavo studentų baigiamuosius darbus (49 proc.), konsultavo 

rengiant rašto darbus (49 proc.), dėstė (49 proc.), rečiau – siūlė temas baigiamiesiems darbams 

(43 proc.) (27 pav.). Kaip atskleidžia absolventų tyrimas, bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais ir darbdaviais dažnesnis kolegijose nei universitetuose. Kokios bendradarbiavimo 

formos būdingesnės vienai ar kitai švietimo sričiai pateikiama 4 lentelėje. 

Kuo didesnis studento pažangumas, tuo dažniau jis nurodo, jog studijų procese dalyvavo 

socialiniai partneriai ir darbdaviai. Taip pat kuo studentas labiau jaučiasi pasiruošęs darbo 

rinkai, tuo dažniau nurodo, kad studijų procese vienokia ar kitokia forma dalyvavo socialiniai 

partneriai ir darbdaviai. 

27 pav. Socialinių partnerių dalyvavimo studijų procese formos (n=3581) 

 

Tyrimo klausimas: „Kokia forma socialiniai partneriai ir darbdaviai dalyvavo studijų procese? [Įvertinkite 
kiekvieną teiginį: Dėstė tam tikrus dalykus, modulius / Konsultavo studentus, rengiančius kursinius ir 
baigiamuosius darbus / Siūlė baigiamųjų darbų temas / Recenzavo studentų baigiamuosius darbus / 
Dalyvavo baigiamųjų darbų gynime]“. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis). 

 

Dalyvavo baigiamųjų darbų gynime. Kolegijų absolventai (63 proc.) dažniau nei 

universitetų (43 proc.), ištęstinių studijų (57 proc.) dažniau nei nuolatinių (48 proc.) susidūrė, 

kad socialiniai partneriai ir darbdaviai dalyvavo baigiamųjų darbų gynime. Pagal studijų sritis – 

technologijų (59 proc.), meno (56 proc.), biomedicinos (54 proc.) socialinių (46 proc.), fizinių 

(40 proc.), humanitarinių (36 proc.).  

Recenzavo studentų baigiamuosius darbus. Baigiamuosius darbus socialiniai 

partneriai ir darbdaviai dažniau recenzavo kolegijų (68 proc.) nei universitetų (42 proc.) 

studentams, pagal studijų sritis: technologijų (59 proc.), meno (55 proc.), biomedicinos (51 

proc.), socialinių (47 proc.), fizinių (40 proc.), humanitarinių (37 proc.). 
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Konsultavo studentus, rengiančius kursinius ir baigiamuosius darbus. Kolegijų 

absolventai (63 proc.) dažniau nei universitetų (43 proc.), ištęstinių studijų (57 proc.) dažniau 

nei nuolatinių (48 proc.) buvo konsultuoti socialinių partnerių ir darbdavių rengiant rašto 

darbus. Pagal studijų sritis: technologijų (59 proc.), meno (56 proc.), biomedicinos (54 proc.) 

socialinių (46 proc.), fizinių (40 proc.), humanitarinių (36 proc.). 

Dėstė tam tikrus dalykus/modulius. Socialiniai partneriai ir darbdaviai dažniau dėstė 

modulius kolegijų (61 proc.) nei universitetų (45 proc.) studentams, dažniausiai menų (63 

proc.), technologijų (55 proc.), socialinių (50 proc.), biomedicinos (48 proc.), mažiau fizinių 

(37 proc.) ir humanitarinių (33 proc.) mokslų studentams. 

Siūlė baigiamųjų darbų temas. Baigiamųjų darbų temos dažniau buvo siūlytos 

kolegijų (52 proc.) nei universitetų (39 proc.) studentams. Pagal studijų sritis: technologijų (52 

proc.), meno (51 proc.), biomedicinos (49 proc.), fizinių (44 proc.), socialinių (37 proc.), 

humanitarinių (32 proc.). 

4 lentelė. Socialinių partnerių ir darbdavių dalyvavimo studijų procese formos pagal 
22 švietimo sritis 

 

Studijų sritis pagal ISCED 
klasifikatorių 

Dalyvavo 
baigiamų
jų darbų 
gynime 

Recenza
vo 
baigiamu
osius 
darbus 

Konsulta
vo 
studentu
s 

Dėstė 
tam 
tikrus 
modulius 

Siūlė 
baigiamų
jų darbų 
temas 

1.  Transporto paslaugos 83 90 74 77 64 

2.  Architektūra ir statyba 79 68 64 62 57 

3.  Gamyba ir perdirbimas 73 57 56 55 52 

4.  Žurnalistika ir informacija 71 54 39 70 37 

5.  Inžinerija ir inžinerinės 
profesijos 

67 53 57 51 50 

6.  Paslaugos asmenims 66 41 37 42 37 

7.  Socialinės paslaugos 60 60 57 58 36 

8.  Kompiuterija 60 47 45 54 49 

9.  Verslas ir administravimas 60 51 49 50 42 
10.  Žemės ūkis, miškininkystė ir 

žuvininkystė 
59 58 52 51 55 

11.  Menas 58 48 49 58 42 

12.  Mokytojų rengimas ir 
pedagogika 

57 55 52 53 44 

13.  Gyvosios gamtos mokslai 55 65 64 43 66 

14.  Sveikatos priežiūra 49 44 51 51 40 

15.  Fiziniai mokslai 49 52 53 45 51 
16.  Aplinkosauga 48 46 46 32 47 

17.  Humanitariniai mokslai 47 37 36 32 34 

18.  Teisė 46 39 44 48 38 

19.  Matematika ir statistika 44 25 22 21 33 

20.  Saugos paslaugos* 42 46 52 42 48 

21.  Veterinarija* 40 36 48 47 45 

22.  Socialiniai ir elgsenos mokslai 38 32 38 40 28 
*-mažiau nei 30 respondentų 

Tyrimo klausimas: „Kokia forma socialiniai partneriai ir darbdaviai dalyvavo studijų procese? [Įvertinkite 
kiekvieną teiginį: Dėstė tam tikrus dalykus, modulius / Konsultavo studentus, rengiančius kursinius ir 
baigiamuosius darbus / Siūlė baigiamųjų darbų temas / Recenzavo studentų baigiamuosius darbus / 
Dalyvavo baigiamųjų darbų gynime]“. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis). 
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Apibendrinant: 

• Dažniausiai socialiniai partneriai studijų procese dalyvauja „darbų gynimuose“, mažiausiai – 

„siūlydami baigiamųjų darbų temas“. 

• Bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir darbdaviais dažniau nurodė kolegijų nei 

universitetų, dažniau technologijų, meno nei fizinių, humanitarinių studijų absolventai, 

dažniau didesnio pažangumo studentai. 
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Praktika ir jos vaidmuo absolvento įsidarbinimui 

 

Kokia dalis atliko studijų praktiką? Didžioji dauguma studentų studijų metu atlieka 

praktiką – 90 proc. Lietuvoje, 6 proc. – užsienio šalyje (28 pav.). 7 proc. absolventų nurodė, 

jog studijų metu praktikos neatliko. Dažniau „praktikos neatliko“ ištęstinių studijų, 

universitetų, meno ir humanitarinių studijų absolventai. 

28 pav. Praktikos atlikimas Lietuvoje ir užsienyje (n=4193) 

 

Tyrimo klausimas: „Ar studijų metais atlikote praktiką?“ [Pažymėkite visus tinkamus variantus: Taip, 
Lietuvoje / Taip, užsienio šalyje / Ne]. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis). 
 

29 pav. Praktikos trukmė visų studijų metu (vidurkis, mediana, moda, 
kvartiliai, n=3581) 

 

 

Tyrimo klausimas: „Nurodykite praktikos trukmę“: [Įrašykite bendrą (visų praktikų) trukmę mėnesiais] 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis). 
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Vidutinė praktikos trukmė visų studijų metu yra 4 mėnesiai (29 pav.), ketvirtadalio 

studentų praktika yra trumpesnė nei du mėnesiai, dar ketvirtadalio – ilgesnė nei penki 

mėnesiai. Ilgesnės nei trijų mėnesių trukmės praktikos dažnesnės biomedicinos (64 proc.), 

mažiau – socialinių (43 proc.), meno (40 proc.), technologijos (40 proc.) fizinių (16 proc.), 

humanitarinių (16 proc.) mokslų studijose. Ilgesnę nei trijų mėnesių praktiką dažniau turėjo 

kolegijų (68 proc.) nei universitetų (29 proc.) studentai, privačių (56 proc.) nei valstybinių (39 

proc.) aukštųjų mokyklų absolventai. 

Kokia dalis išvyksta dalinėms studijoms / praktikai į užsienį? Studijų metu 

užsienyje dalį programos studijavo 12 proc. absolventų, praktiką atliko 7 proc. (28 pav.). Tie, 

kurie mokosi aukštesniais balais, studijuoti į užsienį vyksta dažniau nei besimokantys žemais 

balais. Dažniau į užsienį vyksta universitetų (14 proc.) nei kolegijų (8 proc.) studentai, VF (16 

proc.) nei VNF (5 proc.), nuolatinių (14 proc.) nei ištęstinių (3 proc.) studijų studentai. Pagal 

studijų sritis – humanitarinių (26 proc.), meno (26 proc.), socialinių (12 proc.), fizinių (10 

proc.), biomedicinos (9 proc.) ir technologijų (8 proc.). Į užsienį vykę studentai taip pat 

aktyvesni – dažniau dalyvauja visuomeninėje veikloje (studentų, nevyriausybinėse 

organizacijose). 

30 pav. Išvykusiųjų studijuoti į užsienį dalį programos dalis 

 

Tyrimo klausimas: „Ar studijų metu buvote išvykęs studijuoti į užsienį dalį programos?“ [Pažymėkite 
vieną atsakymą: Ne / Taip, buvau išvykęs]. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis). 

 

31 pav. Ar buvo pasiūlyta darbo vieta praktikos atlikimo vietoje 

 

Tyrimo klausimas: „Ar atlikus praktiką, jums buvo pasiūlyta darbo vieta toje įmonėje? [Taip / Ne]“. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis). 
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Apibendrinant: 

 Praktiką studijų metu atlieka didžioji dauguma studentų (90 proc.), trečdaliui darbo vieta pasiūloma 

toje įmonėje, kurioje atliekama praktika, ketvirtadalis dirba įmonėje, kurioje studijų metu atliko 

praktiką. Užsienyje praktiką atliko 6 proc. absolventų. 

 41 proc. absolventų studijų metais turėjo ilgesnę nei trijų mėnesių praktiką. Ilgesnę nei trijų mėnesių 

praktiką dažniau turėjo biomedicinos, mažiausiai – humanitarinių ir fizinių studijų studentai.  

 Studijų metu užsienyje dalį programos studijavo 12 proc. absolventų, daugiausia humanitarinių ir 

meno sričių, mažiausiai – biomedicinos ir technologijų. 

32 pav. Ar dirba toje pačioje įmonėje, kurioje studijų metu atliko praktiką, 12 
mėn. po studijų baigimo (n=749) 

 

 

Tyrimo klausimas: „Ar dirbate toje pačioje įmonėje, kurioje studijų metu atlikote praktiką? [Pažymėkite 
vieną atsakymą: Taip / Ne / Studijų metu praktikos įmonėje neatlikau]“. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis). 

 

Kiek absolventų buvo pasiūlyta darbo vieta po praktikos atlikimo? Trečdaliui 

studentų, atliekančių praktiką, įmonės pasiūlo darbo vietą (31 pav.). Darbo pasiūlymus likti 

įmonėje, kur atlikta praktika, dažniau gauna tie, kurie studijų metu dirba (42 proc.) nei nedirba 

(22 proc.), dažniau vyrai (41 proc.) nei moterys (30 proc.), privačių (40 proc.) nei valstybinių 

(34 proc.) aukštųjų mokyklų, Vilniaus (39 proc.) nei kitų vietovių (30 proc.) absolventai. Pagal 

studijų sritis, darbo vieta atlikus praktiką dažniausiai pasiūloma fizinių (50 proc.), technologijų 

(40 proc.), mažiau – socialinių (33 proc.), meno (33 proc.), biomedicinos (26 proc.), 

humanitarinių (18 proc.) studijų studentams. 

Kokia dalis absolventų dirba toje įmonėje, kurioje studijų metu atliko 

praktiką? Ketvirtadalis dirbančių absolventų metai po studijų baigimo nurodė, jog dirba toje 

įmonėje, kurioje atliko praktiką (32 pav.). Dažniausiai tai fizinių (38 proc.), biomedicinos (37 

proc.), socialinių (26 proc.), mažiau technologijos (22 proc.), meno (17 proc.), humanitarinių 

(17 proc.) studijų absolventai. Nėra skirtumo, ar asmuo mokėsi kolegijoje, ar universitete, 

mokėsi valstybinėje, ar nevalstybinėje aukštojoje mokykloje. 
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Apibendrinant: 

 Pusė studentų yra naudojęsi aukštųjų mokyklų karjeros paslaugomis; ketvirtadaliui studentų 

paslaugos buvo naudingos. 

Aukštųjų mokyklų teikiamos karjeros paslaugos ir nauda 

 

Pusė absolventų naudojosi aukštųjų mokyklų karjeros paslaugomis ir ketvirtadaliui jų jos 

davė naudos (33 pav.). Šios paslaugos naudingesnės buvo kolegijų (61 proc.) nei universitetų 

(43 proc.) studentams, dirbantiesiems privačiose (67 proc.) nei viešojo sektoriaus (45 proc.) 

įmonėse.  

Beveik pusė absolventų nesinaudojo karjeros paslaugų teikimu aukštosiose mokyklose (6 

proc. jų nurodė, kad tokių paslaugų iš viso aukštoji mokykla neteikia). 3 proc. absolventų 

nurodė, jog darbą gavo per aukštosios mokyklos karjeros centrą (44 pav.). 

 

33 pav. Kiek naudingos aukštosios mokyklos teikiamos karjeros (centrų) paslaugos 
(n=833) 

 

Tyrimo klausimas: „[Ar pritariate šiam teiginiui?] Ar aukštosios mokyklos teikiamos karjeros (centrų) 
paslaugos buvo naudingos“. „Naudingos“ apima 5, 6, 7,  „neutralus vertinimas“ – 4, „nenaudingos“ – 1, 2, 
3 Likert skalės punktus. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
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Darbas studijų metu 

 

Kokia dalis absolventų dirbo studijų metu? Kas ketvirtas absolventas (27 proc.) 

studijų metu dirbo „daugiau nei pusę studijų laiko“ (o iš jų 12 proc. dirbo visą studijų laiką) 

(35 pav.). Apskritai kalbant, 61 proc. absolventų nurodė, jog studijų metu jie yra dirbę. 

Didesnė dalis studentų, kurie dirbo studijų metu, prioritetą skyrė studijoms nei darbui („buvau 

studentas, kuris dar ir dirba“ 70 proc., 34 pav.). Privačių aukštųjų mokyklų studentai (50 proc.) 

labiau nei valstybinių (26 proc.), VNF (49 proc.) labiau nei VF (21 proc.) dirbo studijų metu. 

34 pav. Studijų ir darbinės veiklos prioritetai: „dirbantysis, kuris studijuoja“ ar 
„studentas, kuris dirba“ (n=2153) 

 

Tyrimo klausimas: „Kuris apibūdinimas jums labiau tinka: Buvau studentas, kuris dar ir dirba / Buvau 
dirbantysis, kuris dar ir studijuoja“. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis). 

 

35 pav. Kokią dalį studijų dirbo apmokamą darbą? (n=833) 

 

Tyrimo klausimas: „Vertinant visus studijų metus, jų metu dirbote apmokamą darbą: Visą studijų laiką / 
Daugiau kaip pusę studijų laiko / Ne daugiau kaip pusę studijų laiko / Visai nedirbau“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
 

Kaip darbas studijų metu siejasi su gaunamų pajamų dydžiu ir pažangumu? 

Dabartinės gaunamos pajamos taip pat siejasi su darbu studijų metu. Absolventų grupėje, kurie 

studijų metu dirbo, pusė jų gauna aukštas pajamas (>724 EUR, 2501 Lt „į rankas“), kai 

nedirbusiųjų tarpe daugiausia gauna mažas pajamas (79 proc., <434 EUR, 1500 Lt, „į rankas“) 

(36 pav.). 
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36 pav. Dabartinės pajamos pagal tai, ar dirbo studijų metu 

 

Tyrimo klausimai: „Vertinant visus studijų metus, jų metu dirbote apmokamą darbą: Visą studijų laiką / 
Daugiau kaip pusę studijų laiko / Ne daugiau kaip pusę studijų laiko / Visai nedirbau“. „Dirbo studijų 
metu“ apima kategorijas „Visą studijų laiką“ bei „Daugiau kaip pusę studijų laiko“, „nedirbo studijų metu“ 
apima „ne daugiau kaip pusę studijų laiko“ bei „visai nedirbau“. A51 „Kokios yra Jūsų vidutinės pajamos 
litais „į rankas“ gaunamos per mėnesį: Įrašykite / Nenoriu nurodyti“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
 

37 pav. Pažangumas pagal tai, ar dirbo studijų metu 

 

Tyrimo klausimai: „Vertinant visus studijų metus, jų metu dirbote apmokamą darbą: Visą studijų laiką / 
Daugiau kaip pusę studijų laiko / Ne daugiau kaip pusę studijų laiko / Visai nedirbau“. „Dirbo studijų 
metu“ apima kategorijas „Visą studijų laiką“ bei „Daugiau kaip pusę studijų laiko“, „nedirbo studijų metu“ 
apima „ne daugiau kaip pusę studijų laiko“ bei „visai nedirbau“. P34 „Koks apytiksliai buvo jūsų paskutinės 
studijų sesijos įvertinimų vidurkis?: 9–10 / 8–8,9 / 7–7,9 / 6–6,9 / 5–5,9 / <5 / Neprisimenu, nežinau“. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis), II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo 
(2014 m. gruodis). 
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Tarp gaunamų pajamų ir to, kiek studentas dirbo studijų metu (visai nedirbo, dirbo 

mažiau nei pusę studijų laiko, daugiau nei pusę studijų laiko, dirbo visą studijų laiką) egzistuoja 

statistiškai reikšmingas silpnas ryšys (rS=0,324). Taip pat tarp darbo studijų metu ir studijų 

rezultatų (baigiamojo darbo vertinimo) yra atvirkščias statistiškai reikšmingas silpnas ryšys  

(rS=-0,125) – kuo daugiau studijų metu dirbama, tuo pažangumas yra mažesnis (37 pav.).  

Ar darbas studijų metu turėjo neigiamos įtakos studijų rezultatams? Beveik du 

penktadaliai dirbusiųjų studijų metu nurodė, jog darbas turėjo neigiamos įtakos studijų 

rezultatams. Darbas studijų metu neigiamos įtakos dažniau turėjo universitetų (40 proc.) nei 

kolegijų (33 proc.), Vilniaus (43 proc.) nei kitų miestų (33 proc.) absolventams, gaunantiems 

didesnes (46 proc.) nei vidutines (43 proc.) ar mažas pajamas (35 proc.) (38 pav.). 

38 pav. Ar darbas studijų metu turėjo neigiamos įtakos studijų rezultatams (n=2431) 

 

Tyrimo klausimas: „Ar Jūsų darbinė veikla turėjo neigiamos įtakos jūsų studijų rezultatams  
(buvo sunku siekti gilesnių žinių, gauti pačius aukščiausius įvertinimus ir pan.)?: Taip / Ne“. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis). 

 

39 pav. Ar studentui turi būti sudaromos sąlygos derinti darbą su studijomis (n=832) 

 

Tyrimo klausimas: „Kalbant apie bakalauro studijas, kuriam iš teiginių pritariate labiau?: Studentas turi 
tik studijuoti / Studentui turi būti sudaromos sąlygos derinti darbą su studijomis“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
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Apibendrinant: 

  Kas ketvirtas absolventas studijų metais dirbo daugiau kaip pusę studijų laiko, iš jų dešimtadalis dirbo 

visą studijų laiką. 

  Darbas studijų metu teigiamai koreliuoja su atlyginimo dydžiu baigus studijas (dirbantys studijų metu 

gauna santykinai didesnį atlyginimą baigus studijas lyginant su tais, kurie studijų metu nedirbo), tačiau 

darbas studijų metu atvirkščiai siejasi su  studento pažangumu.  

  Didžioji dalis absolventų mano, jog studijų metu turėtų būti sudaromos sąlygos derinti darbą su 

studijomis. 

40 pav. Pritarimas, jog studentas turi tik studijuoti, pagal studijų sritis (n=832) 

 

Tyrimo klausimas: „Kalbant apie bakalauro studijas, kuriam iš teiginių pritariate labiau?: Studentas turi 
tik studijuoti / Studentui turi būti sudaromos sąlygos derinti darbą su studijomis“. Grafike pateikiami 
pritarimo teiginiui, jog „studentas turi tik studijuoti“ atsakymų pasiskirstymas pagal studijų sritis. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis), II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo 
(2014 m. gruodis), III etapas, 12 mėn. po studijų baigimo (2015 m. liepa). 

 

Ar studentui turi būti sudaromos sąlygos dirbti studijų metu? Didžioji dalis 

absolventų (77 proc.) mano, jog studijų metu turi būti sudaromos sąlygos derinti darbą ir 

studijas (39 pav.). Teiginiui, kad „studentas turi tik studijuoti“ labiau pritaria aukšto (26 proc.) 

nei žemo (17 proc.) pažangumo absolventai, tie, kurie studijų metu nedirbo (28 proc.) nei 

dirbo (11 proc.), dažniau universitetų (25 proc.) nei kolegijų (16 proc.), dažniausiai meno (41 

proc.), mažiausiai – technologijos (14 proc.) (40 pav.), nuolatinių (32 proc.) nei ištęstinių (16 

proc.) studijų, VF (25 proc.) nei VNF (16 proc.), Vilniaus (28 proc.) nei kitų miestų (19 proc.) 

absolventai.  
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Absolventų įsidarbinimas, darbo pobūdis 

Darbo paieškų būdai ir intensyvumas 

 

Kiek laiko trunka darbo paieška? Darbo paieška didesnei daliai (74 proc.) absolventų 

neužtrunka ilgiau nei pusantro mėnesio: trečdalis darbą baigus susiranda per 2 savaites (34 

proc.) ir ketvirtadalis per 3-6 savaites (24 proc.) (41 pav.). 

41 pav. Kiek laiko (savaitėmis) truko dabartinio darbo paieška (n=555) 

 

Tyrimo klausimas: „Kiek laiko truko šio  darbo paieška? [Įrašykite apytikslę paieškos trukmę savaitėmis]“ 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

Kiek išsiunčiama gyvenimo aprašymų, kiek darbo pokalbių sudalyvaujama iki 

randant darbą? Dabartinio darbo paieškos metu (iki randant dabartinį darbą) ketvirtadalis 

respondentų nėra siuntę nei vieno gyvenimo aprašymo, o trečdalis neturėjo darbo interviu (42 

pav., 43 pav.). Didžioji dalis (72 proc.) respondentų dalyvavo ne daugiau kaip 2 darbo 

pokalbiuose su kitais darbdaviais, o siunčiamų gyvenimo aprašymų skaičius iki randant darbą 

neviršijo dešimties (70 proc.) („nei vieno“ – 25 proc., 1-3 gyvenimo aprašymai– 21 proc., 4-10 

gyvenimo aprašymų – 24 proc.). 
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42 pav. Skaičius išsiųstų darbo aprašymų dabartinio darbo paieškos metu (CV siųsti 
dabartiniam darbdaviui neįskaičiuojami) (n=596) 

 

 

Tyrimo klausimas: „Šio darbo paieškos periodu kiek gyvenimo aprašymų (CV) išsiuntėte? [Įrašykite 
apytikslį išsiųstų gyvenimo aprašymų (CV) skaičių]“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

43 pav. Skaičius darbo pokalbių, kuriuose dalyvavo dabartinio darbo paieškose 
(interviu su dabartiniu darbdaviu neįskaičiuojami) (n=599) 

 

Tyrimo klausimas: „Šio darbo paieškos periodu keliuose skirtinguose darbo pokalbiuose dalyvavote? 
[Įrašykite apytikslį darbo pokalbių (interviu) skaičių]“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

Kur ir kaip ieškoma darbo, darbo skelbimų? Beveik trečdalis absolventų darbą 

susirado kreipdamiesi dėl darbo pagal darbo skelbimus, skelbiamus internete/laikraštyje, 

penktadalis respondentų ieškodami darbo tiesiogiai kreipiasi į norimą darbdavį, taip pat 

penktadalį su nauja darbo vieta „suvedė“ pažįstami („apie šią darbo vietą pasakė pažįstami, 

pažįstantys ir mane, ir darbdavį“) (44 pav.). Rečiausiai darbo vieta gauta naudojantis aukštosios 

mokyklos karjeros teikiamomis paslaugomis (3 proc.), per įdarbinimo agentūras (3 proc.), ar 

pasilikus įmonėje po praktikos atlikimo (5 proc.). 
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44 pav. Darbo paieškos būdai (n=605) 

 

Tyrimo klausimas: „Kaip įgijote darbą, kuriame dirbate dabar? [Pažymėkite vieną atsakymą]: Per 
įdarbinimo agentūrą / Per aukštosios mokyklos karjeros teikiamas paslaugas / Kreipiausi pagal darbo 
skelbimą, paskelbtą internete (pvz., cv.lt, facebook, įmonės puslapyje), laikraštyje / Pats tiesiogiai kreipiausi 
į norimą darbdavį, įmonę (telefonu, siųsdamas el. laišką ir kt.) / Apie šią darbo vietą pasakė pažįstami, 
pažįstantys ir mane, ir darbdavį / Darbdavys pats surado mane / Kita (įrašykite)“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

Kreipimasis pagal darbo skelbimus būdingesnis darbą gavusiems privačiame (37 proc.) 

nei viešajame (13 proc.) darbo sektoriuje, o būdas „apie šią darbo vietą pranešė pažįstami“ 

būdingesnis viešojo sektoriaus (29 proc.) nei privačiose (17 proc.) organizacijose 

dirbantiesiems. 

Situacija, kai „darbdavys pats suranda darbuotoją“ nors ir nedidele dalimi, tačiau 

statistiškai reikšmingai palankesnė tiems studentams, kurie studijų metu aktyviai dalyvavo 

kokioje nors visuomeninėje veikloje (studentų organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose 

ir pan.) (23 proc.), nei tiems, kurie tokioje veikloje nedalyvavo (13 proc.). 

Situacija, kad pats studentas kreipiasi į darbdavį dažnesnė mažesnių gyvenviečių (30 

proc.), nei didmiesčių (25 proc.) ar sostinės (17 proc.) absolventams. Pagal studijų sritis 

dažniausiai tiesiogiai į darbdavį kreipiasi meno studijų (46 proc.), mažiau technologijos (33 

proc.), biomedicinos (29 proc.), humanitarinių (20 proc.), socialinių (18 proc.) ar fizinių (15 

proc.) mokslų studentai. 

Kokia dalis randa darbą kitu keliu, nei iš viešai skelbiamų darbo skelbimų? Du 

penktadaliai (42 proc.) respondentų nurodė, jog darbo skelbimas nebuvo skelbiamas viešai 

(internete, laikraštyje), dešimtadalis „nežinojo“, ar skelbimas į darbo vietą buvo skelbtas viešai 

(45 pav.). 

Darbą, pagal skelbimą, „skelbtą viešai“, dažniau gavo moterys (59 proc.) nei vyrai (41 

proc.), dažniau tai buvo darbas privačiame (61 proc.) nei valstybiniame (33 proc.) sektoriuje 

(46 pav.), dažniau Vilniaus (63 proc.) nei kitų didmiesčių (52 proc.) ar mažesnių vietovių (34 

proc.) gyventojai (47 pav.). Darbo vietą pagal „viešą darbo skelbimą“ dažniau gavo fizinių (65 

proc.), humanitarinių (59 proc.), socialinių (57 proc.), mažiau biomedicinos (42 proc.), 
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technologijos (42 proc.), meno studijų (35 proc.) absolventai (48 pav.). Statistiškai reikšmingų 

skirtumų tarp baigusiųjų kolegijas ar universitetus nefiksuota. 

 

45 pav. Ar skelbimas į darbo vietą buvo skelbiamas viešai (internete, laikraštyje) 
(n=176) 

 

Tyrimo klausimas: „Skelbimas į dabartinio darbo vietą: [Pažymėkite vieną atsakymą]: Buvo skelbiamas 
viešai (internete, laikraštyje) / Nebuvo skelbiamas viešai / Nežinau“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

46 pav. Ar skelbimas į darbo vietą buvo skelbiamas viešai pagal privatų/viešąjį 
sektorius (n=176) 

 

Tyrimo klausimas: „Skelbimas į dabartinio darbo vietą: [Pažymėkite vieną atsakymą]: Buvo skelbiamas 
viešai (internete, laikraštyje) / Nebuvo skelbiamas viešai / Nežinau“. Grafike pateikiami procentiniai dažniai 
pagal viešąjį ir privatų sektorius. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

 

 

 

9 

42 

49 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Nežinau

Nebuvo skelbiamas viešai

Buvo skelbiamas viešai
(internete, laikraštyje)

33

61

67

39

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Viešasis sektorius Privatus sektorius

Informacija apie darbo vietą buvo skelbiama viešai

Nebuvo skelbiama viešai



47  

47 pav. Ar skelbimas į darbo vietą buvo skelbiamas viešai pagal vietovę (n=176) 

 

Tyrimo klausimas: „Skelbimas į dabartinio darbo vietą: [Pažymėkite vieną atsakymą]: Buvo skelbiamas 
viešai (internete, laikraštyje) / Nebuvo skelbiamas viešai / Nežinau“. Grafike pateikiami procentiniai dažniai 
pagal gyvenamąją vietovę. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

48 pav. Ar skelbimas į darbo vietą buvo skelbiamas viešai pagal studijų sritis (n=176) 

 

Tyrimo klausimas: „Skelbimas į dabartinio darbo vietą: [Pažymėkite vieną atsakymą]: Buvo skelbiamas 
viešai (internete, laikraštyje) / Nebuvo skelbiamas viešai / Nežinau“. Grafike pateikiami procentiniai 
pritarimo „buvo skelbiama viešai“ dažniai pagal studijų sritis. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

Kas turi daugiausia įtakos gauti norimą darbą? Vertinant tik pirmos vietos 

pasirinkimą, svarbiausią vaidmenį norint gauti norimą darbą absolventai įvardija „pažįstamų 

ratą“ (26 proc.), „gerą specialisto pasiruošimą“ (22 proc.), „asmenines savybes“ (20 proc.) (49 

pav.).  
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49 pav. Kas turi daugiausia įtakos gauti norimą darbą (n=797) 

 

Tyrimo klausimas: „Kas, jūsų manymu, turi daugiausia įtakos gauti norimą darbą? [Suranguokite pagal 
svarbą]: Geras studento, kaip specialisto, pasiruošimas / Įgyta specialybė / Pažįstamų ratas („pažintys“) / 
Asmeninės savybės (charakteris, būdas) / Aukštojo mokslo diplomas – svarbu turėti „popierių“ / Didelės 
pastangos sunkiai ir daug dirbti / Kita (įrašykite)“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

50 pav. Kas turi daugiausia įtakos gauti norimą darbą pagal viešąjį ir privatų 
sektorius (n=797) 

 

Tyrimo klausimas: „Kas, jūsų manymu, turi daugiausia įtakos gauti norimą darbą? [Suranguokite pagal 
svarbą]: Geras studento, kaip specialisto, pasiruošimas / Įgyta specialybė / Pažįstamų ratas („pažintys“) / 
Asmeninės savybės (charakteris, būdas) / Aukštojo mokslo diplomas – svarbu turėti „popierių“ / Didelės 
pastangos sunkiai ir daug dirbti / Kita (įrašykite)“. Grafike pateikiami procentiniai pirmosios vietos 
(‚svarbiausio) pasirinkimo dažniai. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
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51 pav. Kas turi daugiausia įtakos gauti norimą darbą pagal studijų sritis (n=797) 

 

Tyrimo klausimas: „Kas, jūsų manymu, turi daugiausia įtakos gauti norimą darbą? [Suranguokite pagal 
svarbą]: Geras studento, kaip specialisto, pasiruošimas / Įgyta specialybė / Pažįstamų ratas („pažintys“) / 
Asmeninės savybės (charakteris, būdas) / Aukštojo mokslo diplomas – svarbu turėti „popierių“ / Didelės 
pastangos sunkiai ir daug dirbti / Kita (įrašykite)“. Grafike pateikiami procentiniai pirmosios vietos 
(svarbiausio) pasirinkimo dažniai. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

„Pažįstamų ratą“ kaip svarbiausią veiksnį dažniau pasirinko tie, kurių pažangumas 

mažesnis (37 proc.) nei tie, kurių geresnis (20 proc.), dažniau kolegijų (35 proc.) nei 

universitetų (24 proc.), biomedicinos (36 proc.), meno (32 proc.), technologijos (32 proc.), 

socialinių (28 proc.), mažiau humanitarinių (18 proc.), fizinių (16 proc.) mokslų (51 pav.), 

dažniau kitų miestų (31 proc.) nei Vilniaus (20 proc.) absolventai. 
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Apibendrinant: 

  Pusei absolventų susirasti dabartinį darbą truko ne ilgiau kaip 2 savaites. 

  Beveik trečdalis absolventų darbą susirado aplikuodami į darbo skelbimus, penktadalis tiesiogiai 

kreipėsi į norimą darbdavį, taip pat penktadaliui apie laisvą darbo vietą pranešė pažįstami („apie šią 

darbo vietą pasakė pažįstami, pažįstantys ir mane, ir darbdavį“). 

  Pusės respondentų darbą / informaciją apie laisvą darbo vietą gavo kitu keliu, nei iš viešai 

prieinamos informacijos (internete ar laikraščiuose skelbiamų darbo skelbimų). 

  Dabartinio darbo paieškos metu (iki randant dabartinį darbą) ketvirtadalis respondentų nėra siuntę 

nei vieno gyvenimo aprašymo, o trečdalis neturėjo kitų darbo interviu. Didesnė dalis absolventų 

darbo paieškos metu dalyvavo ne daugiau kaip 6 darbo pokalbiuose su skirtingais darbdaviais (60 

proc.) ir beveik pusė išsiuntė ne daugiau kaip 10 gyvenimo aprašymų (45 proc.).  

  Svarbų vaidmenį norint gauti norimą darbą, absolventų nuomone, vaidina pažįstamų ratas, geras 

studento, kaip specialisto, paruošimas, asmeninės savybės. 
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Nuostatos apie karjerą ir darbą 

 

Ar absolventai žino, kokio darbo nori ateityje? Kaip rodo apklausa, studijų baigimo 

metu beveik du trečdaliai (61 proc.) absolventų žino, „kokio darbo nori ir ką dirbs ateityje“ (22 

proc. nežino, 17 proc. vertino neutraliai). Praėjus pusei metų po studijų baigimo žinančių, 

kokio darbo nori, padaugėja (p=0.000, Wilcoxon‘o testas) (52 pav.).  

52 pav. „Tiksliai žinau kokio darbo noriu“ 

 

Tyrimo klausimas: „Tiksliai žinau, kokio darbo noriu, ką noriu dirbti“. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis), II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo 
(2014 m. gruodis), III etapas, 12 mėn. po studijų baigimo (2015 m. liepa). 

 

Tie, kurie mano, jog aukštoji mokykla tinkamai paruošė darbo rinkai (70 proc.) beveik 

dvigubai dažniau nurodo, jog žino kokio darbo nori, nei tie, kurie jaučiasi prastai pasiruošę (40 

proc.) (rS=0,365). Pagal studijų sritis – humanitarinių studijų absolventai – mažiausiai žinantys, 

kokio darbo nori ir ką dirbs ateityje (43 proc.), kai kitų sričių žino didesnė dalis (60 – 70 

proc.). Labiau apie darbą, kokio nori, žino aukštas pajamas (78 proc.) nei mažas (58 proc.) 

gaunantys respondentai. 

Pagal švietimo sritis – kompiuterijos, transporto paslaugų, teisės, architektūros absolventai 

labiausiai „žino, kokio darbo nori“ (53 pav.). Šių sričių absolventų z skalės įverčiai nukrypsta 

nuo vidurkio į palankių vertinimų sritį ir išeina už pasikliaunamojo intervalo ribų. Mažiausiai 

„žinantys, kokio darbo nori“ yra paslaugų asmenims, fizinių mokslų, matematikos ir statistikos 

absolventai. 
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53 pav. „Tiksliai žinau kokio darbo noriu“ pagal 22 švietimo sritis, z-skalė 

 

* – mažiau nei 30 respondentų 

Tyrimo klausimas: „Tiksliai žinau, kokio darbo noriu, ką noriu dirbti“. Grafike pateikiami z įverčiai 
švietimo sritims. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis). 

 

Ar absolventai nori kurti savo verslą, ar turi idėjų savo verslui pradėti? Pusė 

absolventų norėtų kurti savo verslą, tačiau idėjų verslui turi ne visi (54 pav.). Dažniau verslą 

norėtų kurti tie, kurie studijų metu dirbo (61 proc.) nei tie, kurie nedirbo (46 proc.), vyrai (60 

proc.) dažniau nei moterys (46 proc.), pagal studijų sritis – technologijos (61 proc.), meno (67 

proc.), socialinių (52 proc.), fizinių (46 proc.), biomedicinos (40 proc.), humanitarinių (33 

proc.). Taip pat gaunantys aukštas (69 proc.) nei žemas (47 proc.) pajamas, privačių (78 proc.) 

nei valstybinių (48 proc.) universitetų, o skirtumų tarp privačių ir valstybinių kolegijų nėra.  
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54 pav. Noras kurti savo verslą bei idėjų savo verslui turėjimas 

 

Tyrimo klausimai: „Noriu kurti savo verslą“ bei „turiu idėjų nuosavam verslui“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis), III etapas, 12 mėn. po studijų 
baigimo (2015 m. liepa). 

 

Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų ar mokėsi kolegijoje ar universitete, mokėsi 

geresniais ar blogesniais balais, gyvena Vilniuje ar kituose miestuose, dirba privačiame ar 

viešajame sektoriuje. 

Idėjų nuosavam verslui taip pat dažniau turi tie, kurie dirbo studijų metu (51 proc.) nei 

tie, kurie nedirbo (35 proc.), vyrai (48 proc.) dažniau nei moterys (36 proc.), privačių (59 

proc.) nei valstybinių (38 proc.) universitetų mokyklų absolventai (tarp privačių ir valstybinių 

kolegijų – skirtumo nėra). 

Kokia dalis nori dirbti užsienyje? Trečdalis absolventų svarsto dirbti užsienyje pagal 

arba artimą specialybei darbą. Beveik penktadalis mato save užsienyje ir dirbančius aukštojo 

mokslo nereikalaujantį darbą. Važiuoti dirbti į užsienį pagal specialybę beveik dvigubai dažniau 

norėtų tie, kurie studijų metu buvo išvykę studijuoti į užsienį (55 proc.) nei tie, kurie nebuvo 

(30 proc.), didesnius (51 proc.) nei mažesnius (31 proc.) atlyginimus gaunantys asmenys. 

Pagal studijų sritis į užsienį dirbti pagal specialybę norėtų (mažėjimo tvarka): meno (56 

proc.), fizinių (46 proc.), technologijos (36 proc.), biomedicinos (33 proc.), socialinių (29 

proc.), humanitarinių (29 proc.) (56 pav.). Nėra skirtumų tarp kolegijų/universitetų, 

privačių/valstybinių aukštųjų mokyklų, VF/VNF, ar studijų metu dirbo, ar ne, gyvena Vilniuje 

ar kituose miestuose. 
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55 pav. Noras dirbti užsienyje pagal specialybę ir kvalifikaciją 

 

Tyrimo klausimai: „Svarstau apie galimybę dirbti užsienyje pagal specialybę (artimą specialybei) darbą“ 
bei „Svarstau apie galimybę dirbti užsienyje nebūtinai aukštojo mokslo reikalaujantį darbą“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis), III etapas, 12 mėn. po studijų 
baigimo (2015 m. liepa). 

 

56 pav. Noras dirbti užsienyje pagal specialybę ir kvalifikaciją pagal studijų sritis 

 

Tyrimo klausimas: „Svarstau apie galimybę dirbti užsienyje pagal specialybę (artimą specialybei) darbą“. 
Grafike pateikiamas „pritarimo“ (5, 6, 7 skalės punktų suminis) dažnis pagal studijų sritis. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

Ne pagal specialybę vykti į užsienį labiau norėtų tie, kuriems studijos nepateisino 

lūkesčių (28 proc.), nei tiems, kuriems pateisino (14 proc.), tie, kurie jaučiasi prastai pasiruošę 

darbo rinkai, žemais (35 proc.) nei aukštais balais (16 proc.) besimokusiems, dažniau kolegijų 

(27 proc.) nei universitetų (15 proc.) absolventai, gyvenantys miesteliuose, rajonų centruose 

(29 proc.) nei didmiesčiuose (19 proc.) ar sostinėje (11 proc.), privačiame (17 proc.) nei 

viešajame sektoriuje (10 proc.) dirbantys. 
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Apibendrinant: 

  Beveik du trečdaliai absolventų žino, kokio darbo nori ir ką dirbs ateityje. Pagal studijų sritis – 

mažiausiai žinantys apie ateities darbą yra humanitarinių studijų atstovai. 

  Pusė absolventų norėtų kurti savo verslą. Savo verslą kurti, o taip pat ir idėjų jam dažniau, turi tie, 

kurie studijų metu dirbo, dažniau vyrai nei moterys, dažniau privačių nei valstybinių universitetų 

absolventai (skirtumų tarp privačių ir valstybinių kolegijų – nėra).  

  Trečdalis absolventų norėtų dirbti užsienyje pagal arba artimą specialybei darbą, beveik penktadalis 

– nekvalifikuotą darbą. Važiuoti dirbti į užsienį dažniau norėtų tie, kurie studijų metu buvo išvykę, o 

ne pagal specialybę – tie, kuriems studijos nepateisino lūkesčių, kurie mokėsi žemais balais, dažniau 

kolegijų nei universitetų absolventai, gyvenantys miesteliuose, rajonų centruose nei didmiesčiuose ar 

sostinėje. 
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Darbo pobūdis 

 

Kiek absolventų dirba/nedirba po studijų baigimo? Kokios nedarbo priežastys? 

Dauguma absolventų (73 proc.) turi darbą po studijų baigimo, tačiau penktadalis jų kartu yra 

kito darbo paieškose. Kito darbo dažniau neieško tie, kurie gauna didesnį atlyginimą (77 proc.) 

nei tie, kurie gauna mažiausius atlyginimus (44 proc.), dažniau tai Vilniuje (66 proc.) nei 

kituose miestuose, miesteliuose gyvenantys absolventai (46 proc.). Prie „kita“ paminėta: 

„atlieku praktiką užsienyje“, „atlieku savanorišką praktiką“, „dirbu ir mokausi“, „dirbu, bet įstojau 

mokytis į visiškai kitą specialybę“, „dirbu, bet ketinu išeiti“, „dirbu, bet norėčiau gyventi ne 

Lietuvoje“, „dirbu, ir bandau kurti verslą“, „dirbu, išėjau į dekretą“, „dirbu, neieškau kito darbo, bet 

neatmetu galimybės dirbti kitur“, „dirbu, neieškau, bet žinau, kad jau būtinai reikia pradėti ieškoti“, 

„esu išvykusi į užsienį“, „esu laisvai samdoma, dirbu taip, kaip noriu ir kaip išeina“, „ir dirbu, ir 

turiu verslą“, „keičiu darbą į tarptautinę praktiką“, „nedirbu, bet žadu ieškotis darbo“, „radau 

darbą, bet dar nepradėjau dirbti“, „savanoriauju su ES projektu“, „savanoriauju ir ieškau galimybių 

studijuoti toliau“, „stoviu darbo biržoje ir dirbu nelegaliai“ ir kt. 

 

57 pav. Dabartinė darbo situacija (dirba/nedirba), 6 mėn. po studijų baigimo 
(n=833) 

 

Tyrimo klausimas: „Šiuo metu jūs: [Pažymėkite vieną atsakymą]: Nedirbate ir neieškote darbo / 
Nedirbate, bet ieškote darbo / Dirbate, bet ieškote kito darbo / Dirbate ir kito darbo neieškote / Kita 
(įrašykite)“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
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58 pav. Nedarbo priežastys (n=176) 

 

Tyrimo klausimas: „Kodėl jūs nedirbate?: Nerandu darbo pagal specialybę / Nerandu jokio darbo / 
Turiu iš ko pragyventi ir taip / Esu tėvystės, motinystės atostogose / Esu namų šeimininkas/-ė / Kita 
(įrašykite)“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
 

Beveik pusė nedirbančiųjų nurodė, jog nedarbo priežastis yra ta, jog „neranda darbo 

pagal specialybę“, 16 proc. „turi iš ko pragyventi ir taip“, 15 proc. neranda jokio darbo, dar 

dešimtadalis studijuoja ir nesuderina darbo su studijomis. Darbo „pagal specialybę“ dažniau 

neranda kolegijų (66 proc.) nei universitetų (46 proc.), miestelių (61 proc.) nei didmiesčių (50 

proc.) ar sostinės (43 proc.) absolventai. Nerandantys „jokio darbo“ dažniau yra universitetų 

(19 proc.) nei kolegijų (9 proc.) absolventai. 

Prie „kita“ nurodyta: „asmeninės priežastys“, „atlieku praktiką užsienyje“, „auginu 

mažametį vaiką, šeimininkauju namuose“, „darbas reikalauja daug asmeninio laiko“, „dirbti už 350 

eurų neapsimoka, nes dirbdamas nelegaliai per mėnesį gaunu apie 1000“, „ilsiuosi po mokslų“, 

„keliauju“, „naudojuosi progomis“, „nerandu darbo pagal specialybę, nerandu apskritai jokio darbo, 

nes tęsiu studijas. Studentų niekam nereikia“, „nerandu tokio darbo, kuris atitiktų mano lūkesčius ir 

įgytas žinias“, „neseniai išėjau iš darbo, užsiėmiau savanoriška veikla, vėl studijuosiu, bet ieškau 

darbo“, „pagal turimą išsilavinimą nepavyksta įsidarbinti“, „persikėliau į kitą šalį, turiu geras 

gyvenimo sąlygas“, „prieš dvi dienas išėjau iš darbo ir noriu pailsėti iki kol susirasiu kitą darbą“, 

„savanoriauju svetur“, „studijuoju magistrą, ieškau darbo, tačiau apmokamą surasti  gana sunku“, 

„vystau verslo idėją“ ir kt.  

Kokia dalis dirba pagal specialybę? Beveik du trečdaliai respondentų tiek studijų 

baigimo metu, tiek praėjus pusei metų po baigimo nurodė, jog jų dirbamas darbas yra pagal 

specialybę („taip“ ir „daugiau taip negu ne“) (59 pav.). Pagal specialybę studijų metu dažniau 

dirba aukšto (67 proc.) nei vidutinio (48 proc.) ar mažo (42 proc.) pažangumo, universitetų (62 

proc.) nei kolegijų (51 proc.), VF (63 proc.) nei VNF (51 proc.) studentai – ta pati tendencija 

galioja ir jau baigusiems studijas (6 mėn. po baigimo). Vilniuje darbą pagal specialybę dirba 

daugiau (65 proc.) absolventų nei kituose miestuose (54 proc.). Taip pat darbą pagal specialybę 

dažniau dirba viešajame sektoriuje (78 proc.) nei privačiame (60 proc.) įsidarbinusieji 

absolventai. 
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59 pav. Ar dirba „pagal specialybę“? 

 

Tyrimo klausimas: „Ar darbas, kurį dirbate dabar, yra pagal specialybę?: Taip / Daugiau taip, negu ne / 
Daugiau ne, negu taip / ne“. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis), II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo 
(2014 m. gruodis), III etapas, 12 mėn. po studijų baigimo (2015 m. liepa). 

 

60 pav. Studentų, dirbančių pagal specialybę, dalis pagal studijų sritis 

 

Tyrimo klausimas: „Ar darbas, kurį dirbate dabar, yra pagal specialybę?: Taip / Daugiau taip, negu ne / 
Daugiau ne, negu taip / ne“. Grafike pateikiami atsakymų „taip“ ir „daugiau taip, negu ne“ suminiai dažniai 
pagal studijų sritis. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis), II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo 
(2014 m. gruodis), III etapas, 12 mėn. po studijų baigimo (2015 m. liepa). 

 

 

 

28

13

19

40

21

14

24

41

22

14

28

36

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Ne

Daugiau ne, negu taip

Daugiau taip, negu ne

Taip

12 mėn. po studijų baigimo (n=752)

6 mėn. po studijų baigimo (т=601)

Studijų baigimo metu (т=2144)

83

73

65 63

55

44

73

62

86

64
60

57

82

69

78

68

60

38

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

M F T B S H

Studijų baigimo metu (n=2144)

6 mėn. po studijų baigimo (n=201)

12 mėn. po studijų baigimo (n=752)



59  

Apibendrinant: 

  Ketvirtadalis absolventų praėjus pusei metų po studijų baigimo nedirba. Beveik pusės jų nedarbo 

priežastis ta, jog negali rasti darbo pagal specialybę.  

  Beveik du trečdaliai respondentų dirba pagal specialybę. Pagal specialybę dažniau dirba tie, kurie 

mokėsi aukštesniais balais, universitetų nei kolegijų, VF nei VNF vietose studijavę, Vilniaus nei kitų 

miestų absolventai. 

  Po studijų baigimo daugiausia pagal specialybę dirba technologijos, mažiausiai – humanitarinius ir 

socialinius mokslus studijavę studentai. 

Studijų metu daugiausiai pagal specialybę dirba menų (83 proc.), fizinių mokslų (73 

proc.), technologijos mokslų (65 proc.) studentų, praėjus 6 mėn. po studijų baigimo –

technologijos (86 proc.) ir menų (73 proc.). Lyginant su darbu studijų metu, po studijų 

baigimo dirbančiųjų pagal specialybę penktadaliu padidėja technologijos mokslus baigusiųjų ir 

daugiau nei dešimtadaliu – humanitarinius mokslus baigusiųjų (60 pav.). 

Kodėl nedirba specialybę atitinkančio darbo? Pagal specialybę dažniausiai 

nedirbama dėl to, kad sudėtinga rasti tokį darbą (42 proc.). Trečdalį absolventų tenkina turimo 

darbo sąlygos, dar dešimtadalis nurodė, jog darbas pagal specialybę yra mažai mokamas ir 

dešimtadalis, kad netenkina darbo pagal specialybę sąlygos (58 pav.). 

61 pav. Kodėl nedirba pagal specialybę, 6 mėn. po studijų baigimo (n=211) 

 

Tyrimo klausimas: „Kodėl dirbate ne pagal specialybę, nurodykite pagrindinę priežastį: [Pažymėkite 
vieną atsakymą] Darbas pagal specialybę mažai mokamas /  Negaliu rasti darbo pagal specialybę / 
Netenkina darbo pagal specialybę sąlygos / Mane tenkina dabartinis mano darbas / Kita (įrašykite)“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

Iš visų studijų sričių meno absolventai (33 proc.) dažniausiai nurodo, jog pagal specialybę 

nedirba dėl to, kad jų darbas pagal specialybę mažiausiai mokamas. Priežastis rasti darbą pagal 

specialybę yra dažnesnė miestų, miestelių (44 proc.), didmiesčių (57 proc.) nei Vilniaus 

gyventojams (35 proc.). Dabartinio darbo sąlygos taip pat labiau tenkina vilniečių (48 proc.) nei 

kitų vietovių absolventus. 
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Turimų kompetencijų ir kvalifikacijų atitikimas darbo vietai 

 

Ar absolventai jaučiasi turį pakankamai žinių ir gebėjimų savo darbe? Didžioji 

dalis absolventų (81 proc.) jaučiasi turintys pakankamai žinių ir gebėjimų atlikti dabartinį 

darbą, penktadaliui jų trūksta (62 pav.). 

62 pav. Turimų žinių ir gebėjimų atitiktis dabartiniam darbui (n=608) 

  
Tyrimo klausimas: Ar, Jūsų nuomone, atliekamo darbo sudėtingumas ir atsakomybė atitinka Jūsų turimas 
žinias ir gebėjimus?: Taip, daugeliu atvejų moku ir žinau gerokai daugiau nei reikia darbe / Taip, daugeliu 
atvejų moku ir žinau daugiau nei reikia darbe / Daugeliu atvejų moku ir žinau tiek kiek reikia darbe / Ne, 
moku ir žinau mažiau nei reikia darbe / Ne, daugeliu atvejų moku ir žinau gerokai mažiau nei reikia 
darbe“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

Žinių ir gebėjimų stygių labiau jaučia tie, kurie studijų metu nedirbo (22 proc.) nei 

tiems, kurie dirbo studijų metu (13 proc.). Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal aukštosios 

mokyklos tipą (valstybinė, nevalstybinė; kolegija, universitetas) nėra. 

Ar studentai ir absolventai dirba pagal turimą kvalifikaciją? Ketvirtadalis studijų 

metu dirbančių studentų (24 proc.) dirbo žemesnės nei aukštojo mokslo kvalifikacijos 

reikalaujantį darbą (63 pav.), 6 mėn. po studijų baigimo situacija išlieka panaši (63 pav.). 

Beveik dešimtadalis baigusiųjų (8 proc.) mano, jog jų atliekamam darbui reiktų 

aukštesnės nei turima kvalifikacija. Kolegijų (40 proc.) dažniau nei universitetų (28 proc.) 

absolventai, taip pat tie, kurie jaučiasi, jog aukštoji mokykla blogai paruošė darbo rinkai (38 

proc.) dažniau nei tie, kurie jaučiasi gerai pasiruošę darbo rinkai (16 proc.), dirba aukštojo 

mokslo nereikalaujantį darbą. Didesnė dalis dirbančiųjų aukštojo mokslo nereikalaujantį darbą 

nėra kėlę profesinės kvalifikacijos po studijų baigimo (32 proc. nekėlė, 13 proc. kėlė). Taip pat 

žemesnės kvalifikacijos darbą dažniau dirba miestų ir miestelių (30 proc.), didmiesčių (30 

proc.) nei sostinės (16 proc.) absolventai. Nėra statistiškai reikšmingo skirtumo tarp to, ar 

studentas dirbo studijų metu, ar ne, ar mokėsi privačioje ar valstybinėje aukštojoje mokykloje. 
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63 pav. Turimos kvalifikacinio lygmens atitiktis turimam darbui (n=608) 

 
Tyrimo klausimas: „Mano dabartinį darbą sėkmingai galėtų atlikti asmuo, kurio išsilavinimas: Vidurinis / 
Profesinis / Profesinis bakalauras (kolegija) / Bakalauras (universitetas) / Magistras / Kita (įrašykite)“. 

Tyrimo etapai: I etapas, studijų baigimo metu (2014 m. birželis), II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo 
(2014 m. gruodis), III etapas, 12 mėn. po studijų baigimo (2015 m. liepa). 

 

Kokia dalis absolventų dirba ir pagal specialybę, ir pagal įgytą kvalifikaciją? Du 

trečdaliai absolventų 6 mėn. po studijų baigimo nurodė dirbantys jų kvalifikaciją atitinkantį 

darbą bei dirbantys pagal specialybę (64 pav.). Absolventai, baigusieji universitetus (66 proc.) 

dažniau nei baigusieji kolegijas (52 proc.) dirba pagal specialybę ir pagal kvalifikaciją (66 pav.). 

 
64 pav. Dirbančiųjų pagal specialybę ir pagal kvalifikaciją dalis (n=575) 

 

Tyrimo klausimai: „Ar darbas, kurį dirbate dabar, yra pagal specialybę?“ bei „Mano dabartinį darbą 
sėkmingai galėtų atlikti asmuo, kurio išsilavinimas: Vidurinis / Profesinis / Profesinis bakalauras (kolegija) / 
Bakalauras (universitetas) / Magistras / Kita (įrašykite)“ reikšmės, išskyrus „vidurinis“ ir „profesinis“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
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65 pav. Dirbantys pagal specialybę ir pagal kvalifikaciją pagal aukštosios mokyklos 
tipą (n=575) 

 

Tyrimo klausimas: „Ar darbas, kurį dirbate dabar, yra pagal specialybę?“ bei „Mano dabartinį darbą 
sėkmingai galėtų atlikti asmuo, kurio išsilavinimas: Vidurinis / Profesinis / Profesinis bakalauras (kolegija) / 
Bakalauras (universitetas) / Magistras / Kita (įrašykite)“ reikšmės, išskyrus „vidurinis“ ir „profesinis“. 
Grafike pateikiamos reikšmės pagal aukštosios mokyklos tipą. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

66 pav. Dirbantys ir pagal specialybę, ir pagal kvalifikaciją pagal studijų sritis 
(n=573) 

 

Tyrimo klausimas: „Ar darbas, kurį dirbate dabar, yra pagal specialybę?“ bei „Mano dabartinį darbą 
sėkmingai galėtų atlikti asmuo, kurio išsilavinimas: Vidurinis / Profesinis / Profesinis bakalauras (kolegija) / 
Bakalauras (universitetas) / Magistras / Kita (įrašykite)“ reikšmės, išskyrus „vidurinis“ ir „profesinis“. 
Grafike reikšmės, dirbančių ir pagal specialybę, ir pagal kvalifikacinį lygmenį pagal švietimo sritis. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
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Taip pat pagal specialybę ir kvalifikaciją dažniau dirba tie, kurie mokėsi aukštais balais (69 

proc.) nei tie, kurie žemais (46 proc.), Vilniaus (68 proc.) nei kituose didmiesčiuose (58 proc.) 

gyvenantys absolventai, valstybiniame (77 proc.) nei privačiame (58 proc.) sektoriuje dirbantys; 

pagal studijų sritis dažniausiai technologijos (85 proc.) ir meno (71 proc.), mažiausiai – 

humanitarinių (55 proc.) ir socialinių (59 proc.) (66 pav.). Statistiškai reikšmingų skirtumų ar 

mokėsi privačioje ar valstybinėje aukštojoje mokykloje nėra. 

Kokie gebėjimai labiausiai reikalingi dabartinėje profesinėje veikloje? Mažiausiai 

Mažiausiai reikalingu gebėjimu dabartinėje profesinėje veikloje absolventai laiko 

„kūrybiškumą, kūrybinį mąstymą“ (8 proc. jį priskyrė pirmai vietai), labiausiai praverčia 

„gebėjimas mokytis“ (25 proc. priskyrė pirmą vietą) (67 pav.). Gebėjimų reikalingumas 

išsiskiria ir pagal sektorius – dirbantys viešajame sektoriuje labiausiai naudoja „sprendimų 

priėmimą“, „analitinę veiklą“, kai privačiame sektoriuje labiausiai prireikia „gebėjimo mokytis“ 

(  
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68 pav.). 

67 pav. Kompetencijos ir gebėjimai, labiausiai reikalingi dabartinėje profesinėje 
veikloje 

 

Tyrimo klausimas: „Kurie įgūdžiai ir gebėjimai labiausiai reikalingi dabartinėje jūsų profesinėje veikloje? 
(Jei šiuo metu nedirbate, kurie yra svarbiausi jūsų kasdieninėje veikloje?): [Suranguokite pagal svarbą]. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
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68 pav. Kompetencijos ir gebėjimai (labiausiai reikalingi dabartinėje profesinėje 
veikloje) viešajame ir privačiame sektoriuose 

 

Tyrimo klausimas: „Kurie įgūdžiai ir gebėjimai labiausiai reikalingi dabartinėje jūsų profesinėje veikloje? 
(Jei šiuo metu nedirbate, kurie yra svarbiausi jūsų kasdieninėje veikloje?): [Suranguokite pagal svarbą]. 
Grafike pateikiami procentiniai pirmosios vietos (svarbiausio) pasirinkimo dažniai pagal viešąjį ir privatų 
sektorius. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

69 pav. Kompetencijos ir gebėjimai (labiausiai reikalingi dabartinėje profesinėje 
veikloje) pagal studijų sritis 

 

Tyrimo klausimas: „Kurie įgūdžiai ir gebėjimai labiausiai reikalingi dabartinėje jūsų profesinėje veikloje? 
(Jei šiuo metu nedirbate, kurie yra svarbiausi jūsų kasdieninėje veikloje?): [Suranguokite pagal svarbą]. 
Grafike pateikiami procentiniai pirmosios vietos (svarbiausio) pasirinkimo dažniai pagal studijų sritis. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
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„Gebėjimas mokytis“ dabartinėje profesinėje veikloje dažniausiai reikalingas 

studijavusiems fizinius mokslus (42 proc.), mažiausiai – socialinius (20 proc.), „sprendimų 

priėmimas“ dažniausiai – technologijos (30 proc.) ir biomedicinos (29 proc.), mažiausiai – 

fizinių (13 proc.), „kūrybiškumas“ dažniausiai – meno (36 proc.), mažiausiai – biomedicinos (3 

proc.), fizinių (4 proc.), technologijos (6 proc.), „komunikabilumas“ dažniausiai – socialinių 

(27 proc.), mažiausiai – fizinių (7 proc.), humanitarinių (9 proc.) ir technologijos (12 proc.), 

„analitinė veikla“ dažniausiai – fizinių (34 proc.), humanitarinių (32 proc.), technologijų (28 

proc.) ir biomedicinos (25 proc.), socialinių (20 proc.), mažiausiai – meno (3 proc.) 

absolventams. Skirtumų tarp kolegijų ir universitetų absolventų nėra dėl „gebėjimo mokytis“, 

„sprendimų priėmimo“, „kūrybiškumo“, tačiau „komunikabilumo“ dabartinėje veikloje 

labiausiai prireikia baigusiems kolegijas, o „analitinių“ gebėjimų – baigusiems universitetus. 

Kokiose veiklose gaunama daugiausia žinių ir gebėjimų studijų metu? 

Mažiausiai pusę žinių ir gebėjimų, reikalingų dabartiniame darbe, studentai gauna tiesiogiai 

studijų proceso metu – vidutiniškai 32 proc. žinių ir gebėjimų absolventai įgyja studijose per 

paskaitas ir seminarus ir dar 21 proc. įgyja studijų praktikų metu (70 pav.). 

70 pav. Veiklos ir užsiėmimai, kurių metu įgytos turimos žinios ir gebėjimai 

 

Tyrimo klausimas: „[Įvertinkite situaciją remdamiesi savo patirtimi]: Studijos atitiko mano lūkesčius, 
kuriuos turėjau prieš stojant“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
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71 pav. Veiklos ir užsiėmimai, kurių metu įgytos turimos žinios ir gebėjimai pagal 
tai, ar absolventas dirbo studijų metu ar ne 

 

Tyrimo klausimas: „Nurodykite, kokiose veiklose ir užsiėmimuose įgijote turimas žinias ir įgūdžius? 
Suskirstykite visas veiklas dalimis procentais, kad suma būtų šimtas: Studijose – per paskaitas ir seminarus /  
Studijų praktikų metu / Darbe, už kurį gavau atlyginimą / Veiklose, už kurias negavau atlyginimo 
(nevyriausybinės organizacijos, visuomeninė veikla) / Savarankiškai tobulindamasis / Kita (įrašykite)“. 
Grafike atsakymai pagal tai, ar absolventas dirbo studijų ar ne. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

Ketvirtadalis studentų žinias ir gebėjimus įgyja dirbdami apmokamą darbą, dešimtadalis – 

įvairiose neapmokamose veiklose (NVO, visuomeninėse veiklose ir pan.). Penktadalis 

absolventų žinias ir gebėjimus, reikalingus darbe gavo „savarankiškai tobulindamiesi“. Tie, 

kurie studijų metu dirbo, daugiausia žinių ir gebėjimų gavo „apmokamame darbe“ (34 proc.), 

tie, kurie studijų metu nedirbo, daugiausiai žinių ir gebėjimų įgijo „paskaitose ir seminaruose“ 

(34 proc.) (71 pav.). 

Prie „kita“ paminėta „kitų specialistų pagalba“, „praktika užsienyje“, „Erasmus praktika“, 

„dalyvavimas verslumo projekte“, „bendravimas“, „renginiai“, „darbas namie“, „kurisinio ir 

bakalaurinio darbų ruošimas“, „akcijų organizavimas kolegijoje bei projektų integravimas į 

paskaitas“, „auginu vaiką“, „gyvenimiška patirtis – man 46 m.“, „važinėjimas dviračiu“, 

„programavimas“. 
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Apibendrinant: 

  Didžioji dalis absolventų (81 proc.) jaučiasi turintys pakankamai žinių ir gebėjimų atlikti dabartinį 

darbą, penktadaliui jų trūksta. 

  Du trečdaliai dirba specialybę ir kvalifikaciją atitinkantį darbą. Mažiausiai – humanitarinius, 

socialinius, dažniausiai – technologijos ir meno studijas baigusieji. 

  Penktadalis absolventų po studijų baigimo dirba žemesnės kvalifikacijos, t. y. aukštojo mokslo 

kvalifikacijos nereikalaujantį, darbą. 

  Mažiausiai reikalingu gebėjimu dabartinėje profesinėje veikloje absolventai laiko „kūrybiškumą, 

kūrybinį mąstymą“. Dirbantiems viešajame sektoriuje labiausiai prireikia „sprendimų priėmimą“, 

privačiame sektoriuje – „gebėjimo mokytis“. 

  Mažiausiai pusę žinių ir gebėjimų, reikalingų dabartiniame darbe, studentai gauna studijų metu: 

trečdalį per paskaitas ir seminarus ir dar penktadalį – studijų praktikų metu. Ketvirtadalis studentų 

žinias ir gebėjimus įgijo dirbdami apmokamą darbą, dešimtadalis – įvairiose neapmokamose veiklose. 

Penktadalis absolventų žinias ir gebėjimus, reikalingus darbe gavo „savarankiškai tobulindamiesi“. 

 

 



69  

Papildomas kvalifikacijos kėlimas pabaigus studijas 

 

Kiek studentų kėlė savo profesinę kvalifikaciją po studijų baigimo? Du 

penktadaliai respondentų kėlė savo kvalifikaciją po studijų baigimo. Dažniau tai buvo 

universitetų (44 proc.) nei kolegijų (32 proc.) absolventai, dažniau Vilniuje (48 proc.) nei 

kituose miestuose (38 proc.) gyvenantys absolventai, viešojo (56 proc.) nei privataus (41 proc.) 

sektoriaus darbuotojai.  

72 pav. Ar po vėliausiai baigtų studijų kėlė savo kvalifikaciją susijusią su studijomis 
arba darbu (dalyvavo kursuose, seminaruose, mokymuose) (n=834) 

 

Tyrimo klausimas: „Ar po vėliausiai baigtų studijų kėlėte savo kvalifikaciją, susijusią su jūsų baigtomis ar 
darbu? (dalyvavote kursuose, seminaruose, mokymuose): Taip / Ne“ 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

Studijų metu aktyviau visuomeninėse veiklose dalyvavę studentai (52 proc.) labiau nei 

nedalyvavusieji (38 proc.) kėlė savo profesinę kvalifikaciją po studijų baigimo. Taip pat tie, 

kuriems studijos pateisino turėtus lūkesčius (46 proc.) labiau nei tiems, kuriems nepateisino (38 

proc.), labiau tie, kurie jaučiasi gerai paruošti darbo rinkai (46 proc.) nei tie, kurie jaučiasi 

blogai pasiruošę (37 proc.). 

Kieno iniciatyva keliama kvalifikacija? Didesnė dalis kėlusiųjų savo kvalifikaciją tai 

darė savo iniciatyva (57 proc.). Darbdavio iniciatyva kvalifikaciją po studijų baigimo kėlė 

daugiau nei dešimtadalis respondentų (13 proc.) (73 pav.). „Savo iniciatyva“ kvalifikaciją 

dažniau kėlė baigę menus (85 proc.), biomediciną (77 proc.), „darbdavio iniciatyva“ – 

baigusieji technologijos (24 proc.), fizinių (23 proc.) mokslų sritis. 
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73 pav. Kieno – darbdavio ar asmenine – iniciatyva keliama kvalifikacija (n=320) 

 

Tyrimo klausimas: „Dalyvavimas mokymuose didžiąja dalimi buvo: Jūsų iniciatyva / Darbdavio 
iniciatyva / Tiek jūsų, tiek darbdavio iniciatyva / Kita (įrašykite)“ 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

Kiek valandų skiriama kvalifikacijos kėlimui? Trečdalis absolventų, kėlusių savo 

kvalifikaciją 6 mėn. laikotarpiu po studijų baigimo, tam skyrė ne daugiau kaip 10 val. (74 pav.), 

ketvirtadalis iki 20 val., penktadalis iki 60 val. Dar vienas penktadalis (22 proc.) skyrė daugiau 

nei 61 valandą. 

74 pav. Kvalifikacijos kėlimo trukmė, valandomis (n=295) 

 

Tyrimo klausimas: „Šių mokymų trukmė: Nurodykite apytikslę visų turėtų mokymų trukmę valandomis, 
pvz., 2 val., 40 val. ir pan.“ 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis), III etapas. 

 

Kiek asmeninių lėšų investuojama į kvalifikacijos kėlimą? Didesnei daliai 

respondentų (61 proc.) nereikėjo mokėti už kvalifikacijos kėlimą iš savo lėšų. Penktadalis 

mokėjo iki 145 EUR (500 Lt). 
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75 pav. Asmeninės lėšos, skirtos kvalifikacijos kėlimui (n=320) 

 

Tyrimo klausimas: „Jei esate už mokymus mokėjęs iš savo lėšų, kiek tai kainavo? (Susumuokite mokestį 
už  visus mokymus, kuriuos turėjote po studijų baigimo. Jei nieko nemokėjote, įrašykite 0)“ 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

Vyrai (77 proc.) dažniau nei moterys (56 proc.) kvalifikaciją kėlė neinvestuodami savo 

asmeninių lėšų. Fizinių (91 proc.) ir technologijų (75 proc.) mokslo sritis baigusieji dažniau nei 

kitų sričių kvalifikaciją kėlė nemokėdami. Tai sietina su tuo, jog jų mokymai dažniau 

inicijuojami darbdavio, taigi, ir apmokami iš darbdavio lėšų. 

Kiek studentų studijuoja toliau? Du penktadaliai absolventų baigę studijas pasirinko 

studijuoti toliau, 5 proc. nurodė tęsiantys studijas visai kitoje, nei studijavo, studijų programoje 

(76 pav.).  

76 pav. Kiek absolventų tęsia studijas toliau? (n=834) 

 

Tyrimo klausimas: „Ar šiuo metu studijuojate?: Taip, tęsiu studijas toje pačioje studijų programoje / 
Taip, tęsiu studijas, artimoje kaip buvusi studijų programoje / Taip, tęsiu studijas visai kitoje studijų 
programoje / Ne, nestudijuoju, bet planuoju / Ne, nestudijuoju ir neplanuoju“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 
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Apibendrinant: 

  Du penktadaliai respondentų kėlė savo kvalifikaciją šešių mėnesių laikotarpiu po studijų baigimo. 

Dažniau tai buvo Vilniaus nei kitų miestų gyventojai, viešojo nei privataus sektoriaus darbuotojai, 

taip pat tie, kurie aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose studijų metu, kuriems studijos pateisino 

lūkesčius, kurie yra patenkinti savo specialybės pasirinkimu, kurie jaučiasi gerai pasiruošę darbo 

rinkai. Galima daryti prielaidą, kad kvalifikacijos kėlimui įtakos turi tiek kvalifikacijos kėlimo 

galimybės (Vilnius vs kiti miestai, viešasis vs privatus darbo sektorius), tiek asmeninis nusistatymas ir 

motyvacija (pasitenkinimas profesija, aktyvi visuomeninė veikla). 

  Per pirmąjį pusmetį po studijų baigimo pusė respondentų skyrė ne daugiau kaip 20 val. profesinės 

kvalifikacijos kėlimui. 

  Didesnė dalis kėlusiųjų savo kvalifikaciją tai darė savo iniciatyva (57 proc.).  

  Didesnei daliai respondentų (61 proc.) nereikėjo mokėti už kvalifikacijos kėlimą, penktadalis tai darė 

iš savų lėšų ir mokėjo iki 145 EUR (500 Lt). 

  Du penktadaliai pirmos pakopos absolventų tęsia studijas toliau. Pagrindiniai motyvai tęsti studijas 

yra „noras gilinti žinias studijų programoje, kuri yra įdomi“ bei „noras įgyti aukštesnį laipsnį dėl 

didesnės tikimybės gauti darbą“. 

77 pav. Tolimesnių studijų rinkimosi motyvai (n=340) 

 

Tyrimo klausimas: „Kas lemia/lėmė Jūsų sprendimą pabaigus studijas mokytis toliau? [Nurodykite ne 
daugiau kaip tris atsakymų variantus]: Noriu įgyti aukštesnį laipsnį dėl prestižo / Norėčiau įgyti aukštesnį 
laipsnį dėl didesnės tikimybės gauti darbą / Nesu patenkintas turima specialybe, todėl noriu keisti / 
Studijuoju, nes negavau norimo darbo / Noriu gilinti žinias pasirinktoje studijų srityje, nes ši sritis man 
įdomi / Norėčiau įgyti kitą (papildomą) specialybę, profesiją / Kad gaučiau didesnį atlyginimą, kadangi 
mano darbe atlyginimas susijęs su turima kvalifikacija / Kita (įrašykite)“. 

Tyrimo etapai: II etapas, 6 mėn. po studijų baigimo (2014 m. gruodis). 

 

Pagrindiniai motyvai studijuoti toliau yra „noras gilinti žinias studijų programoje, kuri 

yra įdomi“ (60 proc.) bei „noras įgyti aukštesnį laipsnį dėl didesnės tikimybės gauti darbą“ (54 

proc.)., dar penktadalis aukštesnio laipsnio nori dėl prestižo, o taip pat su papildoma 

kvalifikacija siekia įgyti kitą (papildomą) specialybę, profesiją (77 pav.). 
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Pagrindinės įžvalgos 

 

Apie du trečdaliai absolventų yra patenkinti tiek savo pasirinkta studijuoti specialybe, 

tiek baigtomis studijomis. Didesnei daliai absolventų studijos atitiko ir joms keltus lūkesčius – 

nuomonė praėjus pusei metų po studijų baigimo nors ir suprastėja, tačiau nežymiai. Tačiau 

pritarimas krenta kalbant ne apie studijas ir pasirinktą profesiją, bet apie tai – kaip jaučiasi 

pasiruošę darbo rinkai ir ar jų  įgyta specialybė paklausi darbo rinkoje – praėjus pusei 

metų po studijų baigimo, ypač vertinant savo specialybės paklausą Lietuvos rinkoje. Savo 

pasiruošimą darbui geriau vertina kolegijų nei universitetų absolventai. Jeigu tektų studijuoti iš 

naujo, „visiškai kitą specialybę“ dažniau rinktųsi baigusieji humanitarinių, socialinių mokslų, 

meno, technologijų studijas. 

Didžiajai daliai respondentų darbo paieška netrunka ilgai – pusė absolventų susirasti 

dabartinį darbą truko ne ilgiau kaip 2 savaites. Dabartinio darbo paieškos metu (iki randant 

dabartinį darbą) ketvirtadalis respondentų nėra siuntę nei vieno gyvenimo aprašymo, o trečdalis 

nedalyvavo darbo pokalbiuose. Didesnė dalis absolventų darbo paieškos metu dalyvavo ne 

daugiau kaip 6 darbo pokalbiuose su skirtingais darbdaviais ir beveik pusė išsiuntė ne daugiau 

kaip 10 gyvenimo aprašymų skirtingiems darbdaviams. 

Penktadalis absolventų po studijų baigimo dirba žemesnės kvalifikacijos, t. y. aukštojo 

mokslo kvalifikacijos nereikalaujantį, darbą, tačiau beveik du trečdaliai respondentų dirba 

„pagal specialybę“. Dažniau pagal specialybę dirba tie, kurie mokėsi aukštesniais balais, 

universitetų nei kolegijų absolventai, daugiausia pagal specialybę dirba technologijos, 

mažiausiai – humanitarinius ir socialinius mokslus studijavę studentai. 

Du penktadaliai respondentų kėlė savo kvalifikaciją šešių mėnesių laikotarpiu po 

studijų baigimo. Dažniau tai buvo Vilniaus nei kitų miestų gyventojai, viešojo nei privataus 

sektoriaus darbuotojai, taip pat tie, kurie aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose studijų metu, 

kuriems studijos pateisino lūkesčius, kurie yra patenkinti savo specialybės pasirinkimu, kurie 

jaučiasi gerai pasiruošę darbo rinkai. Galima daryti prielaidą, kad kvalifikacijos kėlimui įtakos 

turi tiek kvalifikacijos kėlimo galimybės (Vilnius vs kiti miestai, viešasis vs privatus darbo 

sektorius), tiek asmeninis nusistatymas ir motyvacija (pasitenkinimas profesija, aktyvi 

visuomeninė veikla). 

Mažiausiai reikalingu gebėjimu dabartinėje profesinėje veikloje, t. y. praėjus pusei 

metų po studijų baigimo, absolventai laiko „kūrybiškumą, kūrybinį mąstymą“. Dirbantiems 

viešajame sektoriuje labiausiai prireikia „sprendimų priėmimą“, privačiame sektoriuje – 

„gebėjimo mokytis“.  

Skirtingus dabartinio darbo aspektus praėjus pusei metų po studijų baigimo 

absolventai vertina gana pozityviai. Universitetų absolventai dažniau savo darbą vertina kaip 

„prestižinį“, dažniau patenkinti „darbo sąlygomis“, jie turi galimybę „kilti karjeros laiptais“ ir 

jų darbo užmokestis labiau „atitinka atlikto darbo vertę“ nei kolegijų absolventai. Dėl kitų 

darbo aspektų (darbo įdomumas, motyvuotumas darbe, darbo atitikimas lūkesčiams, noras 

dirbti tokį darbą ateityje, viršvalandžių buvimas) nuomonės tarp universitetus ir kolegijas 

baigusiųjų statistiškai reikšmingai nesiskiria. 
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Gaunamais atlyginimais labiausiai patenkinti fizinių, humanitarinių, mažiau – 

socialinių, technologijų, biomedicinos, meno studijų absolventai. Tačiau meno ir biomedicinos 

absolventai, nors gauna mažiausius atlyginimus ir turi mažesnę galimybę kilti karjeros laiptais 

labiau nei kitų studijų sričių dažniau norėtų dirbti „pagal specialybę“. Jų motyvaciją (o ir 

poreikį) rodo ir noras kelti kvalifikaciją „savo iniciatyva“ – menų ir biomedicinos absolventai 

dažniau nei kitų studijų sričių kėlė kvalifikaciją po studijų baigimo. Darbas studijų metu 

teigiamai koreliuoja su atlyginimo dydžiu baigus studijas (dirbantys studijų metu gauna 

santykinai didesnį atlyginimą baigus studijas lyginant su tais, kurie studijų metu nedirbo). 

Tačiau ne tik atlyginimu, bet ir žinių bei gebėjimų įgijimu dirbantys studentai lenkia 

bendramokslius – ketvirtadalis absolventų žinias ir gebėjimus įgijo „dirbdami apmokamą 

darbą“. Kita vertus, kaip rodo tyrimo rezultatai, darbas studijų metu atvirkščiai siejasi su 

studento pažangumu. 

Humanitarinių mokslų absolventai daugelį studijų ir darbo aspektų vertina kritiškiau 

nei kitų studijų sričių absolventai. Jie dažniau nei kitų studijų sričių studentai išvyksta dalinių 

studijų į užsienį, yra labiau nei kitų studijų sričių studentai patenkinti gaunamais atlyginimais. 

Tačiau jiems mažiausiai iš visų studijos pateisino turėtus lūkesčius, jie dažniau nei kitų studijų 

sričių absolventai rinktųsi „visiškai kitą specialybę“ jeigu studijuotų iš naujo, mažiausiai turi 

noro „dirbti pagal specialybę“,  jų studijų metu socialiniai partneriai mažiausiai dalyvavo 

studijų procese, jie dažniau nei kiti absolventai studijų metu neturėjo praktikos arba praktikos 

trukmė buvo mažesnė lyginant su kitomis studijų sritimis. Darbe jie mato mažiausias galimybes 

kilti karjeros laiptais, mažiausiai jų dirba pagal specialybę, mažiausiai turi noro kurti savo verslą 

ar turi idėjų jam kurti.  

Regionas taip pat turi įtakos vertinant su profesija ir darbu susijusius dalykus – 

studijuojantys ir gyvenantys Vilniaus mieste labiau patenkinti pasirinkta specialybe. Jie rečiau 

nei kitų miestų absolventai ją keistų jeigu studijuotų iš naujo. Jie taip pat jaučiasi labiau 

paklausūs darbo rinkoje ir turimas darbas dažniau atitinka turėtus lūkesčius. Jiems dažniau po 

praktikos atlikimo yra pasiūloma darbo vieta, jie dažniau kelia kvalifikaciją po studijų baigimo. 

Tai rodo, jog pasitenkinimą studijomis ir darbu lemia ir tai, kaip po studijų sekasi įsidarbinti ir 

kiek asmuo jaučiasi sėkmingas darbo rinkoje. Vilniuje, labiau nei kituose miestuose, didesnės 

galimybės gauti darbą įvairių sričių specialistams, o nesant tokiai galimybei realizuoti save 

kitose srityse, kuomet kitų miestų absolventams sudėtinga rasti darbą pagal arba artimą 

specialybei, ar apskritai rasti kvalifikaciją atitinkantį darbą. Tyrimas rodo, jog Vilniaus miesto 

absolventai skelbimą apie darbo vietą dažniau randa iš viešai prieinamų šaltinių – spaudos, 

interneto. Mažesniuose miestuose, gyvenvietėse vyrauja kiti darbo gavimo keliai. Taigi netgi 

rinktis darbo įmonę, darbo pobūdį yra daug daugiau galimybių Vilniuje, nei kitose vietovėse 

gyvenantiems absolventams. 

Kita vertus, reikia atkreipti dėmesį, jog asmeninės savybės, vidinis asmens nusiteikimas 

– aktyvumas, motyvacija, požiūris – taip pat turi reikšmės kaip asmeniui sekasi studijų metu ir 

baigus studijas. Kaip rodo apklausos duomenys, skirtingais darbo aspektais labiau patenkinti tie 

absolventai, kurie mokėsi geresniais pažymiais bei kurie dalyvavo visuomenėje veikloje 

(studentų organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose ir pan.) studijų metu. Lietuvoje save 

paklausiais labiau laiko tie, kurie dalyvavo visuomeninėje veikloje. Jie dažniau vyko į užsienį 

dalinių studijų ar praktikos, jiems dažniau „darbą pasiūlė pats darbdavys“, jie dažniau kelia ir 

tobulina savo kvalifikaciją ir baigus studijas. Verta paminėti, jog tokioje neapmokamoje 



75  

veikloje absolventai gauna nors ir nedidelę, bet dabartiniam darbui reikalingų žinių bei 

gebėjimų, dalį (vidutiniškai, dešimtadalį). Paskaitos ir seminarai duoda apie trečdalį, studijų 

praktika – penktadalį žinių ir gebėjimų reikalingų darbe. Praktiką studijų metu atlieka didžioji 

dauguma studentų ir trečdaliui studentų darbo vieta pasiūloma toje įmonėje, kurioje atliekama 

praktika. Du penktadaliai absolventų studijų metais turėjo ilgesnę nei trijų mėnesių praktiką. 

Dažniausiai tai – biomedicinos, mažiausiai – humanitarinių ir fizinių studijų studentai. Studijų 

metu užsienyje dalį programos studijavo dešimtadalis absolventų, daugiausia humanitarinių ir 

meno sričių, mažiausiai – biomedicinos ir technologijų absolventai. 
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