
 
VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ VERSLO ABSOLVENTŲ APKLAUSA  

  

Vykdymo laikas  

Apklausa atlikta 2023 m. pavasario semestre (6 mėnesiai po studijų baigimo).  

  

Tikslas  

Sužinoti absolventų nuomonę apie studijuotą programą, įgytas kompetencijas ir įsitvirtinimą darbo 

rinkoje.  

  

Trumpas klausimyno pristatymas  

Anketą sudaro 10 klausimų, iš jų 6 uždaro tipo klausimai (rinkosi vieną iš siūlomų variantų ar 

galėjo įrašyti savo atsakymą), 2 klausimai, kuriais prašoma įvertinti pateikiamus teiginius 

(vertinama penkiabalėje skalėje nuo 1 iki 5, kur 5 reiškia visiškai sutinku su pateiktu teiginiu, o 1 – 

visiškai nesutinku su pateiktu teiginiu arba galėjo rinktis atsakymą „Nežinau / negaliu atsakyti“, 

analizuojant rezultatus skaičiuoti įvertinimų vidurkiai) ir 2 atviro tipo klausimo. Apklausoje 

dalyvavo 5 absolventai.  

  

Apklausos rezultatų pristatymas:   

Apklausos atlikimo laikotarpiu 1 absolventas nurodė, kad dirba pagal studijų programą, 2  

absolventai dirba kitą aukštos kvalifikacijos darbą, 2 – nedirba ir yra registruoti bedarbiai. Vienas 

absolventas dirba privataus sektoriaus organizacijoje, 2 absolventai dirba viešojo sektoriaus 

organizacijoje. 2 absolventai dirbo studijuodami. 2 absolventai dirba Vilniuje, vienas absolventas 

nurodė, kad dirba kitoje apskrityje.   

Vienas apklausos respondentas nurodė, kad baigęs studijas įsidarbino per 2 mėnesius. 1 apklausos 

respondentas sutiko, kad jo dirbamo darbo pobūdis visiškai atitinka baigtas studijas. Vienas 

absolventas nurodė, kad darbo pobūdis iš dalies atitinka baigtas studijas, 1 apklausos respondentas 

mano, kad darbo pobūdis visiškai neatitinka baigtų studijų.   

Pateiktų teiginių apie baigtas studijas įvertinimas:   

Teiginiai  Vidurkis  

1. Pasirinktos studijos atitiko mano lūkesčius  4,1 

2. Žinios ir įgūdžiai, kuriuos įgijau studijų metu, yra pritaikomos darbo rinkoje  4,4 

3. Studijų metu atliktos praktikos buvo naudingos  4,0 

4. Susirasti darbą baigus studijas man nebuvo sunku  4,1 

Visi teiginiai įvertinti daugiau nei 4 balais.   

  

  



Absolventų klausta ar teko papildomai tobulinti įgytą kvalifikaciją baigus studijas ir nustatyta, 

visiems apklaustiems respondentams – neteko.    

   

Vertinimas, kiek absolventų įsitvirtinimas darbo rinkoje priklauso nuo pasirengimo 

aukštojoje mokykloje, o kiek nuo asmeninių gebėjimų, motyvacijos ir galimybių bei nuo 

situacijos darbo rinkoje:  

Teiginiai  Vidurkis  

1. Nuo pasirengimo aukštojoje mokykloje  4,0 

2. Nuo mano gebėjimų  4,8 

3. Nuo situacijos darbo rinkoje  4,4 

  

Matyti, kad absolventų įsitvirtinimas darbo rinkoje labiausiai priklauso nuo asmeninių gebėjimų.  

  

Absolventų pastebėjimai apie studijas Vilniaus kolegijoje:  

„Puiki kolegija.“ 

„Viskas naudinga.“ 

 (PASTABA: studentų atsakymai pateikiami nekoreguoti ir netaisyti).   

  

Kas toliau?  

Absolventų apklausos rezultatai yra aptariami Turizmo katedros posėdžiuose. 


