MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ ABSOLVENTŲ APKLAUSOS ANKETA
Šiuo metu VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas kartu su rinkos analiz÷s ir tyrimų kompanija
UAB RAIT, vykdydama Lietuvos mokslo tarybos projektą „MAGISTRANTŪROS IR LIETUVOS ŪKIO
POREIKIŲ ATITIKIMAS“, atlieka darbuotojų turinčių magistro kvalifikacinį laipsnį poreikio tyrimą, kurio
metu bus siekiama išsiaiškinti:
• Kokių specialistų (kokias žinias, geb÷jimus ir įgūdžius turinčių) turinčių magistro kvalifikacinį
laipsnį, reikia Lietuvos ūkiui? (Kokios magistro kompetencijos Jums yra svarbiausios?)
• Kokiose studijų srityse ir studijų krypčių grup÷se labiau reikalingos plečiamosios ar
gilinamosios magistrantūros studijos?
• Kokias studijų sritis ir studijų krypčių grupes baigusieji 2001–2005 m. magistrantūros (ir joms
prilygstančių ) studijų absolventai yra geriau pasirengę darbo rinkai ir kokių kompetencijų jie
stokoja?
• Kaip prie magistrantūros studijų kokyb÷s gerinimo gal÷tų prisid÷ti darbdaviai ir kokios
priemon÷s labiausiai skatintų juos tai daryti?
Ar sutiktum÷te atsakyti į šios apklausos klausimus?
Jūsų atsakymai pad÷s tobulinti magistrantūros studijų atitikimą ūkio poreikiams, gerinti studijų kokybę
bei didinti magistrantūros studijas baigusių asmenų įsidarbinimo galimybes. Apklausa neužtruks ilgiau
nei 20 minučių. Visi Jūsų atsakymai yra visiškai konfidencialūs ir bus panaudoti tik statistinei analizei.

D÷kojame už pagalbą.
Apklausos organizatoriai.
Pradžioje keletas klausimų apie Jūsų dabartinį darbą
1. Ar Jūs šiuo metu dirbate pagal magistro studijų metu įgytą specialybę?
0.
1.
2.
3.
4.
99.

Šiuo metu nedirbu
Ne
Veikiau ne, negu taip
Veikiau taip, negu ne
Taip
N/N (neskaityti)

2. Ar Jūs esate patenkinta/s savo profesine veikla?
0.
1.
2.
3.
4.
99.

Šiuo metu nedirbu
Ne
Veikiau ne, negu taip
Veikiau taip, negu ne
Taip
N/N (neskaityti)
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3.1. Kada Jūs prad÷jote dirbti? (1 atsakymas – pirmas įsidarbinimas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prieš studijas
Bakalauro studijų metu
Po bakalauro studijų / prieš magistro studijas
Magistro studijų metu
Iš karto baigęs(-usi) magistro studijas
Per 6 m÷n. po magistro studijų baigimo
V÷liau nei po 6 m÷n. baigus magistro studijas
Kita (nurodykite) _____________________

3.2. Kuo dirbote? (nurodykite visus darbus, kokius dirbote studijų metu, po jų)
Įrašykite respondento nurodomus darbus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prieš studijas
Bakalauro studijų metu
Po bakalauro studijų / prieš magistro studijas
Magistro studijų metu
Iš karto baigęs(-usi) magistro studijas
Per 6 m÷n. po magistro studijų baigimo
V÷liau nei po 6 m÷n. baigus magistro studijas
Kita (nurodykite) _____________________

3.3. Jei teko dirbti užsienyje (nors ir trumpą laiką), nurodykite šalį
0. Užsienyje nedirbau -----> pereiti prie 4 klausimo
Įrašykite respondento nurodomus darbus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prieš studijas
Bakalauro studijų metu
Po bakalauro studijų / prieš magistro studijas
Magistro studijų metu
Iš karto baigęs(-usi) magistro studijas
Per 6 m÷n. po magistro studijų baigimo
V÷liau nei po 6 m÷n. baigus magistro studijas
Kita (nurodykite) _____________________

4. Kiek metų dirbate savo dabartin÷je darboviet÷je? (nurodykite skaičių): _______,
5. Ar dirbdamas (-a) šioje įstaigoje, Jūs pakilote karjeros laiptais, likote ten pat ar
nukritote?
1.
2.
3.
4.
99.

Pakilau karjeros laiptais aukštyn
Esu tame pačiame lygyje
Nukritau karjeros laiptais žemyn
Kita (įrašykite) _____________
N/N (neskaityti)
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Toliau užduosime keletą klausimų apie Jūsų magistro studijas
6. Ar, Jūsų nuomone, magistro studijos suteik÷ pakankamai ar nepakankamai šių
kompetencijų?

(Išvardintus geb÷jimus įvertinkite 4 balų skal÷je, kur 1 – visiškai nepakankamai, ..... 4 – visiškai
pakankamai).
Geb÷jimai

Visiškai
nepakankamai

1. Turimų žinių ir geb÷jimų originaliai kūrybai ir/arba
originalių id÷jų taikymui ...
2. Geb÷jimų spręsti netipinius uždavinius naujose arba
nepažįstamose aplinkose taikant kelių disciplinų žinias ...
3. Geb÷jimų integruoti žinias ir valdyti sud÷tingas
situacijas, priimti sprendimus neturint pilnos
informacijos...laikantis profesin÷s etikos ...
4. Geb÷jimų aiškiai perteikti žinias, sprendimus ir jų
priežastis specialistų ir ne specialistų auditorijai ...
5. Geb÷jimų pasirinkti tobulinimosi kryptį ir toliau
mokytis savarankiškai ...

Visiškai
pakankamai

Nepakankamai

Pakankamai

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

7. Ar Jūs sutinkate, ar nesutinkate su žemiau pateiktais teiginiais, kurie apibūdina Jūsų
magistro studijų ir profesin÷s veiklos atitikimą? (įvertinkite teiginius kiekvienoje eilut÷je)
Teiginiai
1. Magistro studijos Jums pad÷jo pasirengti profesinei
veiklai
2. Savo profesin÷je veikloje panaudojate visas magistro
studijų metu įgytas kompetencijas
3. Atlygis už darbą atitinka magistro studijų metu
įgytą kvalifikaciją
4. Magistro studijų metu įgytos kompetencijos Jums
padeda kilti profesin÷s karjeros laiptais

Nesutinku

Veikiau nesutinku,
nei sutinku

Veikiau sutinku, nei
nesutinku

Sutinku

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

8. Kod÷l Jūs stojote į magistro studijas? (Nurodykite pagrindinius motyvus, priežastis,
paskatinusias pasirinkti magistro studijas) _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9. Jeigu būtų galimyb÷ grįžti atgal, ar Jūs pasirinktum÷te tas pačias magistro studijas,
kurias baig÷te?
1.
2.
99.

Taip
Ne
N/N (neskaityti)

10. Kaip, Jūsų nuomone, reik÷tų tobulinti magistro studijas? Nurodykite vieną patį
svarbiausią studijų tobulinimo prioritetą.
1.
2.
3.
4.
99.

Labiau gilinti specialyb÷s studijas
Aktyviau steigti tarpdalykines studijas
Kita (parašykite) _______________________
Nereikia tobulinti magistro studijų
N/N (neskaityti)
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11. Kokiomis priemon÷mis (būdais), Jūsų nuomone, prie magistro studijų gerinimo gal÷tų
prisid÷ti darbdaviai?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Dabar keletas klausimų apie profesin÷s veiklos pobūdį.
12. 1. Kaip dažnai savo profesin÷je veikloje taikote žemiau išvardytus geb÷jimus?
Profesin÷je veikloje taikomi geb÷jimai
1. Turimas žinias ir geb÷jimus originaliai kūrybai ir/arba originalių id÷jų taikymui ...
2. Geb÷jimą spręsti netipinius uždavinius naujose arba nepažįstamose aplinkose taikant kelių
disciplinų žinias ...
3. Geb÷jimą integruoti žinias ir valdyti sud÷tingas situacijas, priimti sprendimus neturint
pilnos informacijos...laikantis profesin÷s etikos ...
4. Geb÷jimą aiškiai perteikti žinias, sprendimus ir jų priežastis specialistų ir ne specialistų
auditorijai ...
5. Geb÷jimą pasirinkti tobulinimosi kryptį ir toliau mokytis savarankiškai ...

Niekada,
kartais
1

Dažnai,
nuolatos
2

1

2

1

2

1

2

1

2

13. Jūsų nuomone, Jūsų profesin÷ kompetencija yra aukštesn÷, tokia pati ar žemesn÷,
lyginant su panašaus lygio specialistais, dirbančiais:
Žemesn÷
1
1
1

1. Jūsų įstaigoje
2. Lietuvos ekonomikoje (darbo rinkoje)
3. Europos Sąjungoje

Tokia pati
2
2
2

Aukštesn÷
3
3
3

14. Kaip, Jūsų nuomone, Jūsų profesija, veikla ir kiti žemiau išvardyti dalykai yra
vertinami visuomen÷je?
(Įvertinkite kiekvieną 5 balų skal÷je, kur 1 reiškia – visai nevertinama, 5 – labai
vertinama).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Įgytas išsilavinimas
Profesin÷ kompetencija
Pajamos
Materialinis gerbūvis
Kontaktai, pažintys
Dalyvavimas visuomenin÷je veikloje (organizacijos, politin÷s partijos, klubai, kt.)
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1
1
1
1
1
1

Vertinimas
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

5
5
5
5
5
5

Užduosime keletą apie profesinį tobulinimąsi, kvalifikacijos k÷limą ir profesinę karjerą
15. Ar po magistro studijų Jūs studijavote, tobulinote savo kvalifikaciją?
1.
2.
99.

Taip
Ne ----------------> klausti 17 klausimą
N/N (neskaityti) ---> klausti 17 klausimą

16.1. Ar po magistro studijų Jūs tobulinote savo kvalifikaciją: (pažym÷kite visus pamin÷tus atsakymus)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studijavau (studijuoju) aukštojoje mokykloje kitą specialybę
Lankiau kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus savo specialyb÷s žinioms gilinti
Lankiau kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurių metu mokiausi kitos specialyb÷s
Lankiau kvalifikacijos tobulinimo kursus bendriesiems įgūdžiams tobulinti (dirbti kompiuteriu, užsienio kalbos ir kt.)
Tobulinausi savarankiškai
Kita (nurodykite) ________________

16.2. Kokioje šalyje tobulinote savo kvalifikaciją?
O. Užsienyje nestudijavau -------> pereiti prie 17 klausimo
Kokioje šalyje (įrašykite)
1. Studijavau (studijuoju) aukštojoje mokykloje kitą specialybę
2. Lankiau kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus savo specialyb÷s žinioms gilinti
3. Lankiau kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurių metu mokiausi kitos specialyb÷s
4. Lankiau kvalifikacijos tobulinimo kursus bendriesiems įgūdžiams tobulinti (dirbti
kompiuteriu, užsienio kalbos ir kt.)
5. Tobulinausi savarankiškai
6. Kita (nurodykite) ________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

17. Ar Jūs nor÷tum÷te mokytis, tobulinti savo kvalifikaciją?

1. Studijuoti aukštojoje mokykloje kitą specialybę
2. Lankyti kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus specialyb÷s žinioms
gilinti
3. Lankyti kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurių metu gal÷tum÷te mokytis
kitos specialyb÷s
4. Lankyti kvalifikacijos tobulinimo kursus savo profesiniams įgūdžiams
tobulinti (dirbti kompiuteriu, užsienio kalbų, administravimo ir pan.)
5. Kita _______________________

Tikrai
nenor÷čiau
1

Iki 100 Lt. per m÷nesį
101-200 Lt. per m÷nesį
201-300 Lt. per m÷nesį
Daugiau nei 300 Lt. per m÷nesį
Neskirčiau, nes neturiu pakankamai l÷šų
Neskirčiau, nes nemanau, kad tai reikalinga
N/N (NESKAITYTI)
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Labai
nor÷čiau
4

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

18. Kiek l÷šų skirtum÷te kvalifikacijos k÷limui ar persikvalifikavimui?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
99.

Nenor÷čiau Nor÷čiau

Pabaigoje, keletas klausimų apie Jus:
19. Kokią paskutinę magistro ar vientisųjų studijų programą baig÷te? (nurodykite)

______________
20. Kokią bakalauro studijų programą baig÷te? (nurodykite) _________
21. Jūsų bendras darbo stažas (metais, nurodykite skaičių): _____________
22. Kokioje ekonomin÷s veiklos srityje šiuo metu dirbate?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Miškininkyst÷
Žuvininkyst÷
Kasyba ir karjerų eksploatavimas
Apdirbamoji pramon÷
Elektros, dujų ir vandens tiekimas
Statyba
Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba; variklinių transporto priemonių, motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų
taisymas
Viešbučiai ir restoranai
Transportas, sand÷liavimas ir telekomunikacijos
Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla
Švietimas
Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷ aptarnavimo veikla
Kita _______________________________

23. Jūsų pagrindin÷s darboviet÷s tipas:
1.
2.
3.
4.
5.
99.

Viešojo valdymo arba viešųjų paslaugų įstaiga
Mokslo ir (arba) studijų įstaiga ar tyrimų institutas
Verslo įmon÷
Nevyriausybin÷ organizacija
Kita____________________________
N/N (neskaityti)

24. Įmon÷s (organizacijos) juridinio asmens forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Akcin÷ bendrov÷
Individuali (personalin÷) įmon÷
Uždaroji akcin÷ bendrov÷
Viešoji įstaiga
Biudžetin÷ įstaiga
Asociacija
Kita (įrašykite) ____________________________

25. Kuo Jūs dirbate (Jūs esate):
1.
2.
3.
4.
99.

Samdomas specialistas
Viduriniosios grandies vadovas (skyriaus, padalinio ar pan.)
Aukščiausiosios grandies vadovas
Kita (nurodykite) __________________________________

----> klausti k26
----> klausti k26
----> klausti k25a
----> klausti k26

N/N (neskaityti)

----> klausti k26

KLAUSTI TIK Aukščiausios grandies vadovų:
25a. Ar esate įmon÷s savininkas ar steig÷jas?
1.
2.
99.

Taip
Ne
N/N (neskaityti)
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26. Koks Jūsų santykis su privačiu verslu?
1.
2.
3.
4.
5.
99.

Turiu savo privatų verslą
Esu privataus verslo bendrasavininkas
Planuoju prad÷ti savo privatų verslą arba tapti privataus verslo bendrasavininku
Neplanuoju prad÷ti verslo
Kita (nurodykite) __________________________________
N/N (neskaityti)

27. Jūsų šiuo metu užimamos pareigos (įrašykite) ____________________________
28. Jūsų vidutin÷s pajamos per m÷nesį (apytiksl÷ suma „į rankas“): _______________
29. Ar po magistro studijų, Jūsų vidutin÷s pajamos per m÷nesį:
1.
2.
3.
99.

Sumaž÷jo
Liko tokios pačios
Padid÷jo
N/N (neskaityti)
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D1. Respondento lytis (ŽYMI INTERVIUOTOJAS):

1. Vyras

2. Moteris

D2. Kiek Jums metų? (ĮRAŠYKITE) ___________
D3. Apskritis
1. Alytaus apskritis
2. Kauno apskritis
3. Klaip÷dos apskritis
4. Marijampol÷s apskritis
5. Panev÷žio apskritis
6. Šiaulių apskritis
7. Taurag÷s apskritis
8. Telšių apskritis
9. Utenos apskritis
10. Vilniaus apskritis

D4. Kokioje Lietuvos vietov÷je dirbate? (savivaldyb÷) ______

Tai visi klausimai. Ačiū už dalyvavimą tyrime!
PARAŠYKITE TIKSLŲ INTERVIU PABAIGOS LAIKĄ
Interviu pabaiga_________.
INTERVIUOTOJO VARDAS, PAVARDö________________________________
Patvirtinu, kad apklausa atlikta laikantis instrukcijų asmeninio interviu būdu, apklausiant tinkamą respondentą
Interviuotojo parašas______________.
Interviu data_____________________.

m÷nuo, diena
Klausimyno Nr. _______
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