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Studentų užimtumas laisvu po studijų metu



Apklausos tikslas ir respodentai

Pirmo kurso studentų apklausa vykdyta 2020 m. vasario mėn.

Tikslas – nustatyti studijų pasirinkimo priežastis, lūkesčius, nuomonę apie studijas, 
studentų užimtumą.

Apklausoje dalyvavo 528 VDU pirmo kurso studentai – 43,46 proc. bakalauro ir 
vientisųjų studijų pirmo kurso studentų. 

Žemiau pateikiami apibendrinti respondentų atsakymai į klausimus, kurie yra susiję 
su pirmakursių karjeros situacija ir tolimesniais planais. 



Kokius gebėjimus siektumėte išplėtoti studijuodami VDU?
(Galėjo rinktis vieną ar daugiau atsakymų)
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Kuo užsiimate laisvu metu po studijų?
(Galėjo rinktis vieną ar daugiau atsakymų)
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Dalyvauju nevyriausybinių organizacijų veikloje
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Savanoriauju (N=70)
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Užsiimu menine veikla (šoku, dainuoju ir pan.)
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Kuo užsiima laisvu metu po studijų
(apibendrinti pasirinkimo „Kita (įrašykite)“ atsakymai)

Apibendrinti pirmakursių pasirinkimo „Kita“ įrašai (N=22)

Poilsiauja/ pramogauja (N=9)

Papildomai mokosi/ domisi dalykais, kurie nėra susijęs su studijomis (N=7)

Dalyvauja universiteto studentiškų organizacijų ir klubų veikloje (N=3)

Augina vaikus (N=2)

Ieško darbo (N=1)



Ar žinote ir 
dalyvaujate šiose 

Universiteto 
vykdomose 
veiklose?

(Rinkosi atsakymą
prie kiekvieno

teiginio)
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Apklausos rezultatus pristatė 
VDU Karjeros centras

www.karjera.vdu.lt

karjera@vdu.lt

http://www.karjera.vdu.lt/

