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[Profesinio mokymo įstaigos pavadinimas] 
 

Absolventų apklausa 
 
 
Gerbiamas absolvente, 
 
Vykdydami nuolatines pastangas teikti aukštos kokybės profesinio mokymo programas mūsų 
esamiems ir būsimiems studentams, maloniai prašome jūsų dalyvauti apklausoje, skirtoje mūsų 
mokyklos absolventams. 
 
Mes tikimės sužinoti, kas nutiko jums baigus studijas mūsų įstaigoje. Ar radai darbą, ar vis dar jo 
ieškai, ar studijos tave gerai paruošė darbo vietai ir ar panaudojai žinias ir įgūdžius, kuriuos išmokai 
studijų metu? 
 
Pagrindiniai absolventų apklausos tikslai yra tobulinti studijų programas ir tiksliau peržiūrėti mūsų 
programas. 
 
Jūsų informacija bus traktuojama griežtai konfidencialiai. Rezultatai bus naudojami mūsų vidaus 
kokybės užtikrinimo procesams, o paskelbimo atveju nebus įmanoma nustatyti atskirų asmenų. 
 
Prašome kuo greičiau grąžinti užpildytą klausimyną toliau nurodytu adresu. 
 
Iš anksto labai dėkoju už jūsų laiką ir malonų indėlį. 
 
Ponas, Ponia [xxxx] 
Projekto vadovas [institucijos pavadinimas] absolventų apklausos komanda 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
A skyrius - absolventų profilis 
 

Vardas ir pavardė:  

Lytis:  Moteriška  Vyriška 

Amžius:  18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55+ 

Priėmimo data: [YYYY-MM-DD] 



 

Baigimo data: [YYYY-MM-DD] 

Kokio lygio mokymus baigėte 
profesinio mokymo įstaigoje? 

 Bakalauro laipsnis 

 Diplomas 

 Pažymėjimas 

 Kitas (prašau nurodyti)______________________ 

Kokia jūsų specializacijos sritis?  Statyba, amatai, prekyba ir pramonė                

  Komercinis, raštvedybos verslas, viešasis 

administravimas  

  Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 

 Sveikata ir su sveikata susiję 

 IKT 

 Svetingumas ir turizmas 

Kokie parametrai buvo svarbūs 
norint apsispręsti mokytis 
konkrečioje profesinio mokymo 
įstaigoje? 
(pasirinkite tiek, kiek tinka) 

 Namų artumas 

 Galimybė gauti stipendiją 

 Miesto / valstijos / regiono patrauklumas 

 Įstaigos reputacija 

 Pateiktas studijų programos / specializacijos sričių 

patrauklumas 

 Draugų / pažįstamų rekomendacija 

 Tėvų / giminaičių patarimai 

 Kita (nurodykite) _____________________ 

Kiek valandų per savaitę 
praleidote mokydamiesi ne 
pamokose? 

 Mažiau nei 5 val. 

 5  - 10 val. 

 10 - 15 val. 

 15 - 20 val. 

 Daugiau negu 20 val.  

Ar atlikote kokią nors praktiką 
(darbo aplinkoje) studijų metu 
įstaigoje? 

 Taip 

 Ne 

Ar dirbote studijų metu?  Taip, visą darbo dieną 

 Taip, ne visą darbo dieną 



 

 Ne 

Kokį ryšį / kontaktą turite su 
institucija baigus studijas? 

 Naujienlaiškis / el. paštas 

 Socialinė žiniasklaida 

 Absolventų susitikimai 

 Absolventų asociacija / forumas 

 Profesinė ir socialinė parama / orientavimas 

 Aš neturiu ryšių su profesinio mokymo įstaiga 

 Kita (nurodykite) _____________________ 

Kokia yra jūsų situacija šiuo metu? 
 Turiu nuolatinį visos darbo dienos darbą 

 Turiu laikiną visos darbo dienos darbą 

 Aš esu savarankiškas / laisvai samdomas darbuotojas 

 turiu atsitiktinį darbą (tik tam, kad užsidirbčiau pinigų) 

 Aš atlieku praktiką 

 Tęsiu akademinį išsilavinimą (aukštąjį mokslą) 

 Aš mokausi tolesnio profesinio mokymo 

 Esu namų šeimininkė / namų šeimininkė, šeimos 

globėja 

 Aš nedirbu, bet ieškau darbo 

 Esu karinės ar valstybės tarnybos pusiaukelėje 

 Kita (nurodykite)_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
B skyrius - Profesinio mokymo įstaigos kokybės vertinimas 
 
Kaip įvertintumėte savo pasitenkinimą mokymo sąlygomis, kurias patyrėte profesinio 
mokymo įstaigoje? 
 Labai 

nepatenkint
as 
1 

Nepatenkin
tas 

 
 

2 

Neutralu
s 
 

3 

Patenkin
tas 

 
 

4 

Labai 
patenkin

tas 
 

5 

Pastato / patalpų kokybė      

Techninės įrangos (pvz., 
laboratorijos įrangos, 
kompiuterių, mokymo 
priemonių) prieinamumas ir 
kokybė 

     

Mokomosios medžiagos (pvz., 
knygų, interneto prieigos) 
tiekimas ir kokybė 

     

Mokymo ir pedagoginė kokybė      

Besimokančiojo motyvacijos 
palaikymas ir stiprinimas 

     

Konsultacijų su mokytojais 
galimybės 

     

Klasės atmosfera / bendravimas 
su klasės draugais 

     

Kaip įvertintumėte savo pasitenkinimą nuostatomis, susijusiomis su įdarbinimu ir praktika 
studijų metu? 

Stažuočių galimybės      

Praktikos paieškų palaikymas      

Teorijos ir praktikos santykis      

Pasirengimas faktinei darbo 
aplinkai 

     

Mokymo turinio atnaujinimas 
atsižvelgiant į darbo vietos 
pokyčius 

     

Parama užimtumui / darbo 
paieškai 

     

Kiek jaučiatės baigęs ir įgijęs šiuos įgūdžius / kompetencijas? 



 

 Anaiptol 
 
 
 

1 

Žemo lygio 
 

2 

Tam 
tikro 
lygio 

 
3 

Aukšto 
lygio 

 
4 

Aukščiau
sio lygio 

 
5 

Gili patirtis mano srityje      

Žodinis ir (arba) rašytinis 
bendravimas 

     

Gebėjimas kurti naujas idėjas ir 
sprendimus 

     

Gebėjimas prisitaikyti prie 
besikeičiančių sąlygų 

     

Gebėjimas spręsti problemas      

Gebėjimas nustatyti prioritetus 
užduotims 

     

Gebėjimas laikytis terminų      

Gebėjimas greitai priimti 
sprendimus 

     

Gebėjimas planuoti ir 
įsipareigoti siekti tikslų 

     

Gebėjimas gerai veikti esant 
spaudimui 

     

Gebėjimas stebėti ir įvertinti 
savo darbo kokybę 

     

Gebėjimas stebėti ir vertinti kitų 
darbų kokybę 

     

Gebėjimas produktyviai dirbti 
komandoje 

     

Gebėjimas įrodyti savo 
autoritetą 

     

Ar besimokydami kada pagalvojote apie savo mokymosi atšaukimą? 

 Taip 

 Ne 

Jei taip, nurodykite kodėl: 

 Finansinės priežastys 

 Darbas visą ar ne visą darbo dieną 

 Studijų programa nepateisino lūkesčių 

 Šeimos priežastys (pvz., Šeimos narys, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra / priežiūra, 



 

neplanuota tėvystė ir kt.) 

 Kita (nurodykite) _____________________ 

 Nenoriu pateikti priežasties 

C skyrius - Absolventų įdarbinimo kelias baigus studijas 
 
Koks buvo jūsų statusas per pirmuosius šešis mėnesius po studijų baigimo? (Galimi keli 
atsakymai) 

 Užimtumas - visą darbo dieną 

 Užimtumas - ne visą darbo dieną 

 Savarankiškas / laisvai samdomas darbuotojas 

 Atsitiktiniai darbai (tik norint užsidirbti pinigų) 

  Praktika 

 Tolesnis akademinis išsilavinimas (aukštasis mokslas) 

 Tolesnis profesinis mokymas 

 Namų šeimininkė, namų šeimininkas, darbas šeimoje 

 Nedirbantis, o darbo ieškantis 

 Karo ar valstybės tarnyba 

 Kita (nurodykite): _______________________ 

Kada po studijų pradėjote dirbti savo pirmąjį darbą? 

 Baigimo metu 

 Mažiau nei 1 mėnuo po studijų 

 Nuo 1 iki mažiau nei 3 mėnesių po studijų 

 Nuo 3 iki mažiau nei 6 mėnesių po studijų 

 Nuo 6 iki mažiau nei 9 mėnesių po studijų 

 Nuo 9 iki mažiau nei 12 mėnesių po studijų 

 Praėjus daugiau nei vieneriems metams po studijų 

 Aš nebuvau įsidarbinęs nuo studijų baigimo 

Kada pradėjai ieškoti darbo? 

 Iki baigimo 

 Maždaug baigimo metu 

 Po baigimo 



 

Kiek laiko ieškojai darbo? 

 Mažiau negu 1 mėnuo 

 Nuo 1 iki mažiau negu 3 mėnesių 

 Nuo 3 iki mažiau negu 6 mėnesių 

 Nuo 6 iki mažiau negu 9 mėnesių 

 Nuo 9 iki mažiau negu 12 mėnesių 

 Daugiau nei vienerius metus 

Kaip ieškojote pirmojo darbo baigus studijas? (Galimi keli atsakymai) 

 Stebėdami darbo skelbimus / skelbimus internete, laikraščiuose ir kitose žiniasklaidos 

priemonėse 

 Padedant šeimai, giminaičiams 

 Pasitelkiant draugus, bendramokslius ir kt. 

 Nepriklausomas ryšys tiesiogiai su darbdaviais 

 Per praktiką studijų metu 

 Per praktiką po studijų 

 Su manimi susisiekė darbdavys 

 Dalyvaudamas darbo mugėse 

 Per valstybines įdarbinimo tarnybas 

 Per privačias darbo agentūras 

 Per socialinius tinklus (pvz. LinkedIn, Facebook) 

 Per profesinio mokymo įstaigos karjeros centrą 

 Remiant profesinio mokymo įstaigos mokytojams 

 Netaikoma, aš neieškojau darbo 

 Kita (nurodykite):  _______________________ 

Kuris būdas buvo sėkmingiausias rasti savo pirmąjį darbą? 

 Stebint darbo skelbimus / skelbimus internete, laikraščiuose ir kitose žiniasklaidos 

priemonėse 

 Padedant šeimai, giminaičiams 

 Pasitelkiant draugus, bendramokslius ir kt. 



 

 Nepriklausomas ryšys tiesiogiai su darbdaviais 

 Per praktiką studijų metu 

 Per praktiką po studijų 

 Su manimi susisiekė darbdavys 

 Dalyvaudamas darbo mugėse 

 Per valstybines įdarbinimo tarnybas 

 Per privačias darbo agentūras 

 Per socialinius tinklus (pvz. LinkedIn, Facebook) 

 Per profesinio mokymo įstaigos karjeros centrą 

 Remiant profesinio mokymo įstaigos mokytojams 

 Netaikoma, aš neieškojau darbo 

 Kita (nurodykite):  _______________________ 

Kiek darbdavių pavyko pasiekti baigus studijų programą? 

 Aš nesikreipiau į darbdavį 

 1 darbdavį 

 Nuo 2 iki 4 darbdavių 

 Nuo 5 iki 10 darbdavių 

 Daugiau negu 10 darbdavių 

Iš kiek darbdavių sulaukėte skambučių į pokalbius? 

 Dar nebuvau pakviestas į interviu 

 Iš 1 darbdavio 

 Nuo 2 iki 4 darbdavių 

 Nuo 5 iki 10 darbdavių 

 Daugiau negu 10 darbdavių 

Su kokiais sunkumais susidūrėte ieškodami darbo? 

 Atsakymų trūkumas / darbdavių atsakas yra ribotas 

 Darbdaviai nesidomi mano kvalifikacijos lygiu 

 Darbdaviai nesidomi mano specializacijos sritimi 

 Darbo patirties stoka 



 

 Ribotos užimtumo galimybės mano rajone 

 Kita (nurodykite) _______________________ 

Kiek darbų (įskaitant dabartinį) turėjote studijų baigimo iš viso nuo? 

 Nei vieno, aš niekada nebuvau įdarbintas po studijų baigimo 

 1 darbas 

 2 darbai 

 3 darbai 

 Daugiau negu 3 darbai 

Jei šiuo metu dirbate, atsakykite į kitus klausimus. 
Jei šiuo metu nesate įdarbintas, tęskite klausimyno E skyrių. 

Kiek laiko dirbate dabartinį darbą? 

 Mažiau negu 1 mėnesį 

 Nuo 1 iki mažiau negu 3 mėnesius 

 Nuo 3 iki mažiau negu 6 mėnesius 

 Nuo 6 iki mažiau negu 12 mėnesių 

 Daugiau negu 1 metus 

Kuriame ekonomikos sektoriuje šiuo metu dirbate? 

 Statyba, amatai, prekyba ir pramonė 

  Komercinis, raštvedybos verslas, viešasis administravimas 

  Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 

 Sveikata ir susiję su sveikata 

 IKT 

 Svetingumas ir turizmas 

 Kita (nurodykite) _______________________ 

Kokio tipo darbdaviui dirbate? 

 Viešas/Vyriausybės 

 Privatus 

 Netaikoma / savarankiškai dirbantis asmuo 

 Nevyriausybinė organizacija (NVO) 



 

 Tarptautinis ar diplomatinis 

 Kita (nurodykite) _______________________ 

Kokios yra jūsų dabartinės grynosios mėnesio pajamos? 

 Mažiau negu 600 EUR 

 600 – 799 EUR 

 800 – 999 EUR 

 1000 – 1499 EUR 

 1500 – 1999 EUR 

 2000 – 2499 EUR 

 2500 – 3000 EUR 

 Daugiau negu 3000 EUR 

Koks įmonės dydis, kurioje šiuo metu dirbate? 

 Nuo 1 iki 9 darbuotojų 

 Nuo 10 iki 49 darbuotojų 

 Nuo 50 iki 99 darbuotojų 

 Nuo 100 iki 249 darbuotojų 

 Nuo 250 iki 999 darbuotojų 

 1000 ar daugiau darbuotojų 

 
 
D skyrius. Tyrimo įvertinimas atsižvelgiant į darbo reikalavimus * 
 
* Jei šiuo metu nesate įdarbintas, tęskite klausimyno E skyrių 
 

Kiek jūsų dabartiniame darbe reikalingi šie įgūdžiai / kompetencijos? 

 Nereikalingi 
 
 

1 

Iki žemo 
lygio 

 
2 

Iki tam 
tikro lygio 

 
3 

Iki 
aukšto 
lygio 

 
4 

Iki 
aukščiausio 

lygio 
 

5 

Gili patirtis mano srityje      

Žodinis ir (arba) rašytinis 
bendravimas 

     



 

Gebėjimas kurti naujas idėjas 
ir sprendimus 

     

Gebėjimas prisitaikyti prie 
besikeičiančių sąlygų 

     

Analitinis mąstymas      

Gebėjimas spręsti problemas      

Gebėjimas nustatyti 
prioritetus užduotims 

     

Gebėjimas laikytis terminų      

Gebėjimas greitai priimti 
sprendimus 

     

Gebėjimas planuoti ir 
įsipareigoti siekti tikslų 

     

Gebėjimas gerai dirbti esant 
spaudimui 

     

Gebėjimas stebėti ir įvertinti 
darbo kokybę 

     

Gebėjimas produktyviai dirbti 
komandoje 

     

Gebėjimas įrodyti savo 
autoritetą 

     

Ar manote, kad įgūdžiai ir žinios, kurias įgijote studijų metu, yra panaudojami dabartiniame 
darbe? 
 Nemanau 

 
 

Iki žemo 
lygio 

 

Iki tam 
tikro lygio 

 

Iki 
aukšto 
lygio 

 

Iki 
aukščiausio 

lygio 
 

Kiek jus tenkina dabartinė jūsų darbo situacija? 

 Netenkina 

 
 

Iki žemo 
lygio 

 

Iki tam 
tikro lygio 

 

Iki 
aukšto 
lygio 

 

Iki 
aukščiausio 

lygio 
 

Jei jūsų darbas nėra glaudžiai susijęs su studijomis, kodėl pasirinkote šį darbą? 

 Netaikoma, mano darbas yra glaudžiai susijęs su mano studijomis 

 Mano dabartinis darbas yra tik laikinas atspirties taškas, aš vis dar ieškau profesinės 

orientacijos 

 Neradau tinkamo darbo (dar ne) 

 Dabartiniame darbe gaunu didesnį atlyginimą 



 

 Dabartinis mano darbas suteikia daugiau saugumo 

 Mano pomėgiai pasikeitė 

 Dabartinis mano darbas leidžia dirbti lanksčiu tvarkaraščiu 

 Dabartinis mano darbas yra netoli mano gyvenamosios vietos 

 Kita (nurodykite) _______________________ 

Kaip manote, kuris laipsnis / kvalifikacijos lygis geriausiai atitinka jūsų dabartinį darbą? 

 Aukštesnis laipsnis / kvalifikacija nei mano 

 Mano laipsnis / kvalifikacija 

 Žemesnis laipsnis / kvalifikacija nei mano 

 Nereikia jokio laipsnio / kvalifikacijos 

Ar po studijų mūsų profesinio mokymo įstaigoje pradėjote ar ketinate pradėti dar vieną 
studijų kursą? 

 Taip, aš sėkmingai baigiau 

 Taip, aš vis dar mokausi 

 Taip, pradėjau dar vieną studijų kursą, bet sustojau 

 Ne, aš nepradėjau kito studijų kurso, bet planuoju 

 Ne, aš nepradėjau kito studijų kurso ir neplanuoju 

Kodėl pradėjote / kodėl planuojate pradėti kitą studijų kursą? 

 Norėdami gauti aukštesnį akademinį ar profesinį laipsnį 

 Padidinti galimybes susirasti darbą (bet kokį darbą) 

 Padidinti galimybes susirasti darbą, kuris tenkintų mane labiau nei dabartinis 

 Asmeninis susidomėjimas tam tikra dalykine sritimi 

 To paprašė / pareikalavo mano dabartinis darbdavys 

 Noriu pagerinti savo paaukštinimo perspektyvas 

 Kita (nurodykite) _______________________ 

 
E skyrius - Absolventų apklausos vertinimas 
 

Kaip įvertintumėte šiuos sekančios apklausos aspektus? 

 Labai blogai 
 

Blogai 
 

Nei gerai 
nei blogai 

Gerai 
 

Puikiai 
 



 

1 2  
3 

4 5 

Anketos ilgis      

Klausimų aiškumas      

Suprantamas frazavimas      

Klausimų svarba tobulinant 
profesinio mokymo programą 

     

Klausimų aktualumas 
informacijai apie darbo rinką 

     

Kokių komentarų / pasiūlymų dėl šios apklausos norėtumėte pateikti? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Labai ačiū, kad dalyvavote apklausoje! 


