
2019 m. laidos ABSOLVENTŲ APKLAUSA 

 
Vykdymo laikas, 2020 m. sausio mėn., praėjus ~ 6 mėn. po studijų baigimo. 

Tikslas – įvertinti studijuotą programą, įgytas kompetencijas ir įsitvirtinimą darbo rinkoje. 

Trumpas klausimyno pristatymas, studentai atsakė į klausimus apie darbinę veiklą, galimybę 

įsidarbinti, baigtas studijas bei pateikė pastebėjimus.  

Apklausos rezultatų pristatymas:  

Į anketos klausimus atsakė 21 kineziterapijos ir ergoterapijos studijų programų absolventas, 

iš jų 12 (40 proc.) kineziterapijos ir 9 (39 proc.) ergoterapijos. Pagal pabaigtą studijų programą dirba 

daugiau kaip 76 proc. absolventų, dar 14 proc. dirba kitą aukštos kvalifikacijos darbą; po vieną 

absolventą nedirba arba dirba žemesnės kvalifikacijos darbą. Viešojo sektoriaus organizacijoje / 

valstybės tarnyboje dirba 33 proc., privataus sektoriaus organizacijoje – 52 proc., nuosavą verslą turi ir 

pagal autorines (paslaugų) sutartis dirba beveik po 5 proc., pagal individualios veiklos pažymėjimą – 

beveik 10 proc., toliau studijuoja ir savanoriauja po 14 proc. ir bedarbiais registruoti beveik 5 proc. 

absolventų. Džiugu, kad daugiau kaip pusei absolventų pavyko įsidarbinti greičiau nei per 2 mėnesius 

po studijų baigimo, Daugiau kaip 42 proc. jų dirbo studijuodami. Po studijų baigimo Vilniuje ar Vilniaus 

apskrityje dirba didžioji dalis (virš 76 proc.) apklaustų absolventų, 5 proc. dirba užsienyje, likusieji – 

kitose apskrityse. Kad darbo pobūdis atitinka baigtas studijas atsakė beveik 81 proc. respondentų.   

Kai kurių kitų pateiktų teiginių vertinimo apibendrinimas pateiktas 1 lentelėje. 

1 lentelė. Apibendrinti apklausos rezultatai pagal atskirus apklausos teiginius 

  

Visiškai 
sutinku 

Sutinku 

nei 
sutinku, 
nei 
nesutinku 

nesutinku 
visiškai 
nesutinku 

nežinau / 
negaliu 
atsakyti 

Pasirinktos studijos atitiko 
mano lūkesčius 

26,32% 47,37% 21,05% 0,00% 5,26% 0,00% 

Žinios ir įgūdžiai, kuriuos 
įgijau studijų metu, yra 
pritaikomos darbo rinkoje 

26,32% 36,84% 31,58% 5,26% 0,00% 0,00% 

Studijų metu atliktos 
praktikos buvo naudingos 

68,42% 31,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Susirasti darbą baigus studijas 
man nebuvo sunku 

10,53% 36,84% 21,05% 15,79% 10,53% 5,26% 

 



 

1 paveikslas. Absolventų nuomonės pasiskirstymas apie apklausoje pateiktus teiginius 

 

Papildomai įgytą kvalifikaciją po studijų baigimo tobulino daugiau kaip pusė respontentų, 

kiti atsakė, kad arba netobulino, arba pakomentavo, kad savanoriavo užsienyje, dalyvavo įvairuose 

mokymuose, renginiuose, konferencijose ir kt. Toliau norėtų tobulėti daugiau kaip 71 proc. absolventų, 

dauguma jų – profesinėje srityje (su 1-12 men kudikiais; kinezioteipavimo; manualinės terapijos, 

masažo,  mobilizacijos, miofascijinio atpalaidavimo kursai), tačiau buvo ir norinčiųjų tobulėti rinkodaros 

bei klientų aptarnavimo srityse.   

Daugiau kaip 71 proc. absolventų pritaria, kad įsitvirtinimas darbo rinkoje priklauso nuo 

pasirengimo aukštojoje mokykloje, tačiau dar daugiau jų (beveik 81 proc.) mano, kad tai priklauso nuo 

asmeninių gebėjimų arba (tiek pat) nuo situacijos darbo rinkoje.    

Ši apklausa, kaip ir daugelis kitų, apklausų, vykdomų Vilniaus kolegijoje – viena  iš 

priemonių gerinti studijų kokybę. Visais atvejais norėtųsi didesnio respondentų aktyvumo, tačiau tai ypač 

sudėtinga pasiekti absolventų apklausos atveju.  

Apibendrinti šios apklausos rezultatai skelbiami viešai, aptarti studijų programų 

komitetuose ir katedros posėdyje. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus, galima inicijuoti studijų 

programos tobulinimą, peržiūrėti studijų rezultatus, koreguoti atskirų dalykų programas.  
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