HEGESCO
KLAUSIMYNAS
AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ
ABSOLVENTAMS
•

Šiame klausimyne pateikti klausimai apie studijų programą, kurios studijas Jūs baigėte 2003
metais.

•

Jei kitaip nenurodyta, klausimyne vartojamą terminą „studijų programa“ siekite su 2003 metais
baigtomis studijomis.

•

Jei 2003 metais baigėte daugiau nei vienos programos, studijas, atsakinėkite į klausimus apie tą
studijų programą, kuri, Jūsų manymu, yra svarbiausia Jūsų karjerai.

•

Jei pildote popierinę klausimyno formą, atsakymus žymėkite juodu arba mėlynu rašikliu.

•

Savo atsakymą žymėkite perbraukdami kryžmai ⌧ langelį, esantį prie Jūsų pasirinkto atsakymo
varianto.

•

Jei suklydote ir atsakymą pažymėjote neteisingai, visiškai užtušuokite neteisingo atsakymo
langelį, o teisingą atsakymo variantą pažymėkite nurodytu būdu (langelį perbraukdami kryžmai).

•

Į kai kuriuos klausimus galima pasirinkti keletą atsakymų. Tokie atvejai klausimyne aiškiai
pažymėti.

•

Jei prašoma nurodyti skaičius, į vieną langelį įrašykite tik vieną skaitmenį.

•

Jei į klausimą prašoma atsakyti tekstu, rašykite jį SPAUSDINTOMIS RAIDĖMIS.

•

Jei Jūs nesate tikras/ tikra dėl tikslaus atsakymo, pagalvokite ir atsakykite taip, kaip Jums atrodo
tinkamiausia.

Tarptautinį projektą „Aukštasis mokslas kaip strateginių kompetencijų kūrėjas“ (angl. “Higher Education as a Generator of Strategic
Competences – HEGECSO“) Lietuvoje vykdo Vytauto Didžiojo universiteto Studijų kokybės centras, projektą koordinuoja Liublianos
universiteto Socialinių mokslų fakultetas. Projekto trukmė – 24 mėnesiai, nuo 2007 m. spalio 01 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d. Projektas
vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant su Mastrichto universitetu (ROA), tęsiant REFLEX projektą (ES 6-oji bendroji programa), kuriame
dalyvavo 14 Europos valstybių ir Japonija. Atliekant tyrimą naudojamas standartizuotas klausimynas, leidžiantis tyrimo rezultatus palyginti
tarpusavyje.
Projekto vykdymą finansuoja Europos Komisija.
.

A. Programa, kurios studijas baigėte 2003 metais
A1

a. Kaip vadinosi ta programa, kurios
studijas Jūs baigėte 2003 metais?

Studijų programos pavadinimas (pvz., ekonomika, civilinė statyba):
.................................................................................................................................
Specializacijos pavadinimas
.................................................................................................................................

b. Kokią kvalifikaciją ar kvalifikacinį
laipsnį įgijote?

Profesijos bakalauro (jei studijavote kolegijoje)
Bakalauro (jei studijavote universitete)
Magistro
Kita (įrašykite) ...........................................................................................

c. Kokioje aukštojoje mokykloje
studijavote?
- Nurodykite pilną pavadinimą.

A2

Aukštosios mokyklos pavadinimas
..............................................................................................................................

a. Kada pradėjote ir kada baigėte
programos studijas?

Pradžia: __ __ mėnuo

__ __ __ __ metai

Pabaiga: __ __ mėnuo

__ __ __ __ metai

b. Jei į klausimus atsakinėjate apie 2003
m. užbaigtą magistrantūros studijų
programą, tai kada pradėjote ir kada
baigėte bakalauro studijas?

Pradžia: __ __ mėnuo

__ __ __ __ metai

Pabaiga: __ __ mėnuo

__ __ __ __ metai

Nestudijavau magistrantūroje
c. Ar buvote nutraukęs/nutraukusi
studijas 4 ar daugiau nei 4 mėnesiams
(įskaitant ir bakalauro studijas, jei
atsakinėjate apie 2003 m. užbaigtas
magistrantūros programos studijas)? Jei
taip, pažymėkite kiek mėnesių tai truko?

Taip, _ _ mėnesiams
Ne

Į šį laikotarpį neskaičiuokite:
- studijų, stažuočių ir praktikos užsienyje.

- pertraukos tarp bakalauro ir magistro studijų.
A3

a. Koks buvo Jūsų pažymių vidurkis
užbaigus studijas 2003 m.?
b. Įvertinkite savo pažymių vidurkį
lygindami su kurso draugais,
studijavusiais pagal tą pačią programą:

A4

Apibūdinkite savo studijų formą
paskutiniais ar paskutiniais dvejais
studijų metais:

6

6,5

7

7,5

Daug
žemesnis nei
vidurkis

1

2

8

3

8,5

4

9 ir aukštesnis

5

Daug
aukštesnis
nei vidurkis

Nežinau

Studijavau pagal dieninių studijų programą
Studijavau pagal vakarinių, neakivaizdinių ar tęstinių studijų programą.

A5

Įvertinkite žemiau pateiktų teiginių
tinkamumą Jūsų studijuotai studijų
programai:

Visai
netinkamas

1

2

3

4

5

Labai
tinkamas

1

2

3

4

5

Dažnai
taikytas

3

4

5

Labai
tinkamas

Programa buvo vertinama kaip paklausi
Darbdaviai žinojo, ko mokoma pagal šią studijų programą
Jūs, kaip studentas, galėjote rinktis studijų programos
dalykus
Programa buvo plataus profilio
Programa buvo orientuota į profesinės kvalifikacijos įgijimą
Programa buvo prestižinė akademiniu (moksliniu) požiūriu
A6

Įvertinkite žemiau nurodytų dėstymo ir
studijavimo metodų taikymo dažnumą:

Visai
netaikytas

Paskaitos
Darbas grupėse
Dalyvavimas tyrimų projektuose
Stažuotės ir praktika užsienyje
Praktinės studijos
Teorinės studijos
Dėstytojas – pagrindinis informacijos šaltinis
Projektų metodu ir/ ar problemų sprendimo būdu grįstos
studijos
Užduotys raštu
Studentų darbų pristatymai žodžiu
Testai su kelių galimų atsakymų variantų pasirinkimu
A7

A8

A9

Ar studijų laikotarpiu Jūs atlikote nors
vieną praktiką Lietuvoje arba užsienyje?

Taip, iš viso apytiksliai __ __ mėn.
Ne

Įvertinkite žemiau pateiktų teiginių
tinkamumą Jūsų studijoms:

Visai
netinkamas

a)

Mokiausi daugiau nei to reikėjo egzaminams išlaikyti

b)

Stengiausi gauti aukščiausius įvertinimus

Kiek apytiksliai valandų per savaitę
skyrėte studijoms?
- Apibūdinkite eilinę semestro savaitę
paskutiniais ar paskutiniais dvejais studijų
metais.

- Apskaičiuojant laiką įtraukite užsiėmimus,
savarankiškas studijas, praktiką ir t.t.

1

__ __ valandų per savaitę

2

B. Kita studijų ir su jomis susijusi patirtis
B1

Koks buvo Jūsų išsilavinimas prieš stojant į
aukštąją mokyklą?

Vidurinis
Profesinis vidurinis
Kita (įrašykite) ...........................................................................................

B2

Koks buvo Jūsų vidurinio mokslo baigiamųjų
egzaminų pažymių vidurkis?

B3

Ar buvote įgijęs/įgijusi su studijomis
susijusios darbinės patirties:

9 arba aukštesnis

9-8

8-7

7-6

6-5

5-4

- Dirbant visą darbo dieną ar kitais būdais.

- Neskaitant stažuočių/ praktikų, minėtų A7
klausimo atsakyme.

B4

a)

Prieš studijas aukštojoje mokykloje?

Taip, apytiksliai __ __

mėnesius

Ne

b)

Studijų aukštojoje mokykloje metu?

Taip, apytiksliai __ __

mėnesius

Ne

Ar įgijote su studijomis nesusijusios
darbinės patirties:
- Dirbant visą darbo dieną ar kitais būdais.

B5

B6

a)

Prieš studijas aukštojoje mokykloje?

Taip, apytiksliai __ __

mėnesius

Ne

b)

Studijų aukštojoje mokykloje metu?

Taip, apytiksliai __ __

mėnesius

Ne

Ar studijuodamas/ studijuodama aukštojoje
mokykloje buvote studentų, kitos
savanoriškos organizacijos nariu?
Ar Jūs kada nors studijavote pagal kitą
programą negu nurodėte A skiltyje?
- Nurodykite tik studijų programas, pagal kurias
studijavote ne trumpiau nei vienerius metus.

- Pažymėkite visus tinkamus atsakymų variantus.

Taip, apytiksliai

__ __

mėnesius

Ne

(Papildomos) bakalauro ar magistro studijos
Doktorantūros studijos
Podiplominės profesinės studijos, kurių metu įgijote kvalifikaciją
(įtraukiant profesines studijas, susijusias su darbu)
Nestudijavau → atsakinėkite C1

B7

Pateikite informaciją apie kitas programas, pagal kurias
studijavote.
- Jei studijavote daugiau nei pagal dvi programas, pažymėkite
dvi svarbiausias Jūsų profesiniam tobulėjimui.

Kitos studijų programos (programų)
pavadinimas:
Kitos studijų programos (programų)
tipas:

I studijų programa

II studijų programa

……………………………........................

……………………………......................

Bakalauro

Bakalauro

Magistro

Magistro

Doktorantūros

Doktorantūros

Podiplominės profesinės studijos

Podiplominės profesinės studijos

Kita (įrašykite)

Kita (įrašykite)

.......................................................
Kada pradėjote studijuoti pagal šią
programą (programas)?
Ar baigęs/ baigusi studijas pagal šią
programą (programas) įgijote
kvalifikaciją? Jei taip, įrašykite mėnesį ir
metus, kada kvalifikaciją įgijote.

__ __

mėnuo

__ __ __ __

__ __

metai

Taip, __ __

..................................................

__ __ __ __

mėnesį

__ __ __ __

mėnuo
metai

Taip, __ __

metais

mėnesį

__ __ __ __ metais

Ne, studijų nebaigiau ir
kvalifikacijos neįgijau

Ne, studijų nebaigiau ir
kvalifikacijos neįgijau

Vis dar studijuoju pagal šią
programą

Vis dar studijuoju pagal šią
programą

C. Perėjimas nuo studijų prie darbo
C1

Ar baigęs/ baigusi studijas 2003 metais,
esate dirbęs/ dirbusi bet kokį mokamą
darbą?
- Įtraukite tik tuos darbus, kuriuos dirbote ne
trumpiau kaip 6 mėnesius po studijų
baigimo.
- Įtraukite darbą, susijusį su Jūsų asmeniniu
verslu.

Taip, tęsiau darbą (ne trumpiau kaip 6 mėnesius), kurį pradėjau studijų metu
→ atsakinėkite C5
Taip, pradėjau dirbti
Ne → atsakinėkite E3

- Įtraukite praktikanto darbą.
C2

Kada baigęs/ baigusi studijas 2003 m.
Jūs įsidarbinote?

C3

Kada Jūs pradėjote ieškoti darbo?

__ __

mėnesį

__ __ __ __

metais

Prieš baigdamas/ baigdama studijas 2002/2003 m.m.
Baigdamas/ baigdama studijas
Baigęs/ baigusi studijas 2003 m.
Įsidarbinau neieškojęs/ neieškojusi darbo → atsakinėkite C5

C4

Kiek mėnesių Jūs ieškojote darbo prieš
įsidarbindamas/ įsidarbindama:

Prieš baigdamas/ baigdama studijas: __ __
Baigęs/ baigusi studijas: __ __

mėnesius

mėnesius

C5

Kaip suradote darbą?
- Pažymėkite tik vieną atsakymo variantą.

Pagal laikraščio skelbimą
Pasinaudojęs/ pasinaudojusi darbo biržos paslaugomis
Pasinaudojęs/ pasinaudojusi privačios įdarbinimo agentūros paslaugomis
Naudodamasis/ naudodamasi internetu
Darbdavį suradote pats/ pati
Darbdavys susirado Jus
Atlikdamas/ atlikdama praktiką studijų metu
Šeimos narių, draugų ir/ar pažįstamų padedamas/ pradėdama
Aukštosios mokyklos padedamas/ pradėdama
Pats/pati pradėjote verslą
Kita (įrašykite)..................................................................................................

D. Pirmasis darbas baigus studijas.
Šios anketos dalies klausimai yra apie Jūsų pirmąjį darbą, kurį pradėjote dirbti baigęs/baigusi studijas 2003 metais.
- Įtraukite tik tą darbą, kurį dirbote ne trumpiau kaip 6 mėnesius po studijų baigimo.
- Jei Jūs tęsėte darbą (ne trumpiau kaip 6 mėnesius), kurį pradėjote baigdamas/ baigdama studijas, apibūdinkite situaciją iškart po studijų
baigimo.

- Įtraukite praktikanto/ stažuotojo darbus.
D1

D2

D3

Parašykite savo, profesijos (veiklos)
pavadinimą?

................................................................................................................................

(pvz,: inžinierius, teisininkas, buhalterio
padėjėjas, slaugytoja)

................................................................................................................................

Apibūdinkite pagrindines pirmojo savo
darbo veiklas.

................................................................................................................................

(pvz.,: testų rezultatų analizavimas, diagnozių
nustatymas, mokinių mokymas, rinkodaros plano
rengimas)

................................................................................................................................

Kokią darbo sutartį turėjote,
pradėdamas/ -dama dirbti?

Neterminuotą darbo sutartį
Terminuotą darbo sutartį

__ __ mėnesiams

Kita (įrašykite)
....................................................................................................
D4

Kelių valandų trukmės buvo Jūsų darbo
savaitė (pagal darbo sutartį)?
(Jeigu Jūs dirbate 1 etatu, vadinasi Jūsų darbo
savaitės trukmė yra 40 val.)

D5

Ar šis darbas reikalavo papildomo
mokymosi, kad sugebėtumėte atlikti
darbo užduotis?
- Pažymėkite visus tinkamus atsakymų
variantus.

__ __

val. per savaitę

Taip, formalių mokymų/ kursų, kurie truko __ __ mėnesius
Taip, neformalaus arba savaiminio mokymosi, kuris truko __ __ mėnesius
Ne

D6

Kokio lygmens studijos, Jūsų nuomone,
buvo reikalingos Jūsų darbui?

Doktorantūros studijos
Podiplominės profesinės studijos
Magistrantūros studijos
Bakalauro studijos
Žemesnio lygmens nei aukštojo mokslo studijos

D7

Kokia studijų sritis, Jūsų nuomone,
labiausiai tiko šiam darbui?

Būtent ta sritis, kurią studijavote
Jūsų studijuota ir susijusi su ja sritis
Visai kita sritis nei studijavote
Nė viena sritis

D8

Ar vis dar dirbate savo pirmajame
darbe?

Taip
Ne, išėjau iš šio darbo __ __ mėnesį

__ __ __ __ metais

E. Darbinės veiklos istorija ir dabartinė situacija
E1

Kiek iš viso turėjote darbdavių po studijų baigimo 2003
metais?

__ __ darbdavių

- Įskaitant ir save patį/ pačią, jei turėjote asmeninį verslą.

- Įskaitant dabartinį Jūsų darbdavį.
E2

Kiek laiko iš viso Jūs dirbote nuo studijų baigimo 2003
metais iki dabar?

E3

Ar Jūs buvote bedarbiu/ bedarbe (t. y. neturėjote darbo
ir jo ieškojote) baigęs/ baigusi studijas 2003 metais?

E4

Taip, __ __ kartus, iš viso apie __ __ mėnesius
Ne

Ar per pastarąsias 4 savaites buvote užsiėmęs/
užsiėmusi:

• tolesnėmis studijomis ar mokymais, skirtais Jūsų

Taip, apytiksliai __ __ val. per savaitę

Ne

• vaikų auginimu ar šeimos narių priežiūra?

Taip, apytiksliai __ __ val. per savaitę

Ne

• nemokamu/ savanorišku darbu?

Taip, apytiksliai __ __ val. per savaitę

Ne

profesiniam tobulėjimui?

E5

Apytiksliai __ __ mėnesius

Ar per pastarąsias 4 savaites bandėte susirasti (kitą)
mokamą darbą?

Taip
Ne
Taip, tačiau kol kas laukiu atrankos rezultatų

E6

Įvertinkite, kiek būtų naudingi Jūsų ryšiai su
draugais, giminaičiais, kolegomis, buvusiais
dėstytojais ir pan., jei Jums reikėtų:

• informacijos apie įsidarbinimo galimybes?
• pagalbos įsidarbinti?
• pagalbos pradėti savo verslą?

Nenaudingi

1

2

3

4

5

Labai
naudingi

E7

Ar šiuo metu dirbate mokamą darbą?

Taip, dirbu vieną darbą

- Įtraukiant asmeninį verslą.

Taip, dirbu daugiau nei vieną darbą
Ne → atsakinėkite H1

F. Dabartinis darbas
Šios anketos dalies klausimai yra apie Jūsų dabartinį darbą.
- Jei Jūs vis dar dirbate darbą, kurį pradėjote baigęs/ baigusi studijas 2003 metais, atsakinėkite apie dabartinę situaciją.

- Jei Jūs dirbate daugiau nei vieną darbą, atsakinėkite apie tą darbą, kuriame praleidžiate daugiausia laiko.
F1

F2

F3

Kaip vadinasi Jūsų profesija arba veikla?

Taip pat kaip pažymėta skyriuje apie pirmąjį darbą (D1)

(pvz., inžinierius, teisininkas, buhalterio padėjėjas,
slaugytoja)

Kita (įrašykite) ...................................................................................

Apibūdinkite pagrindines savo darbo veiklas.

Tokios pačios kaip pažymėtos skyriuje apie pirmąjį darbą (D2)

(pvz., testų rezultatų analizavimas, diagnozių nustatymas,
mokinių mokymas, rinkodaros plano rengimas)

Kita (įrašykite) ...............................................................................

Ar turite savo verslą?

Taip
Ne → atsakinėkite F5

F4

F5

Jūs dirbate su vienu pagrindiniu ar su keliais
klientais?

Daugiausia su vienu klientu → atsakinėkite F6

Pagal kokią darbo sutartį šiuo metu dirbate?

Neterminuotą darbo sutartį

Su keliais klientais → atsakinėkite F6

Terminuotą __ __ mėn. darbo sutartį
Kita (įrašykite) ...................................................................................
F6

Kiek vidutiniškai valandų per savaitę dirbate:

• pagrindiniu darbo laiku pagrindinėje
darbovietėje?

• mokamus ir nemokamus viršvalandžius
pagrindinėje darbovietėje?

• ne pagrindiniame mokamame darbe?
F7

valandų per savaitę

__ __

valandų per savaitę

__ __

valandų per savaitę

Koks yra vidutinis Jūsų darbo užmokestis
(dažnai sakoma „ant popieriaus“):

• pagrindinėje darbovietėje už pagrindinį darbo

Apytiksliai _ _ _ _ _ litų per mėnesį (eurais: _ _ _ _ _ per mėn.)

• pagrindinėje darbovietėje už viršvalandžius?
• už darbą nepagrindinėje darbovietėje?

Apytiksliai _ _ _ _ _ litų per mėnesį (eurais: _ _ _ _ _ per mėn.)

laiką?

F8

__ __

Koks, Jūsų nuomone, išsilavinimas yra
tinkamiausias Jūsų darbui ?

Apytiksliai _ _ _ _ _ litų per mėnesį (eurais: _ _ _ _ _ per mėn.)
Mokslų daktaro
Podiplominių profesinių studijų
Magistro
Bakalauro
Žemesnio lygmens nei aukštojo mokslo studijos

F9

Kokia studijų sritis yra tinkamiausia Jūsų darbui?

Išimtinai tik Jūsų studijuota sritis
Jūsų studijuota ir susijusi sritis
Visai kita sritis
Nė viena sritis

F10

Kiek laiko reikėtų vidutinių gabumų absolventui,
baigusiam tinkamą studijų programą, tapti Jūsų
darbo ekspertu?

6 mėnesių ar mažiau
nuo 7 iki 12 mėnesių
nuo 1 iki 2 metų
nuo 3 iki 5 metų
nuo 6 iki 10 metų
daugiau nei 10 metų

F11

Įvertinkite, kiek Jūsų dabar atliekamas darbas
reikalauja panaudoti Jūsų turimas žinias ir
gebėjimus ?

Nepanaudoju
visai

1

2

3

4

5

Pilnai
panaudoju

F12

Įvertinkite, kiek Jūsų dabar atliekamas darbas
reikalauja daugiau žinių ir gebėjimų, negu Jūs
turite?

Visai
nereikalauja

1

2

3

4

5

Reikalauja
ženkliai daugiau

F13

Ar Jūs patenkintas/ patenkinta savo darbu, kurį
šiuo metu dirbate?

2

3

4

5

Labai
patenkintas(-a)

F14

Ar per paskutiniuosius 12 mėnesių dalyvavote su
darbu susijusiuose mokymuose?
- Išskyrus tuos, kuriuos paminėjote B skiltyje

F15

Nurodykite pagrindinę priežastį, dėl kurios Jūs
dalyvavote šiuose mokymuose?
- Jei dalyvavote keliuose mokymuose, atsakykite apie
svarbiausią.

- Pažymėkite tik vieną atsakymo variantą.

Labai
nepatenkintas(-a)

1

Taip
Ne → atsakinėkite G1
Atnaujinti žinias, reikalingas dabartiniam darbui
Padidinti savo karjeros galimybes
Pasiruošti darbui kitoje srityje
Pasiruošti pradėti savo verslą
Kita (įrašykite) ..................................................................................

G. Organizacija, kurioje dirbate
Šiame skyriuje pateikiami klausimai apie organizaciją/ įmonę, kurioje šiuo metu dirbate
- Jei turite savo verslą, atsakinėkite apie savo organizaciją/ įmonę.
G1

Kada įsidarbinote darbe, kuriame šiuo
metu dirbate, arba, jei turite savo verslą,
kada jį pradėjote?

G2

Kokiai veiklos sričiai priklauso įmonė/
organizacija, kurioje dirbate (įrašykite)?
(pvz., automobilių gamyba, pradinė mokykla,
ligoninė)

Kokią produkciją ar kokias paslaugas
teikia įmonė/ organizacija, kurioje
dirbate (įrašykite)?

__ __ mėnuo __ __ __ __ metai

................................................................................................................................

................................................................................................................................

(pvz., ligonių slaugymas, prekyba
informacinėmis technologijomis, teisinės
paslaugos, moksliniai tyrimai)

G3

Kokiame sektoriuje Jūs dirbate?

Valstybiniame/ visuomeniniame sektoriuje
Privačiame sektoriuje, ne pelno siekiančioje organizacijoje
Privačiame sektoriuje, pelno siekiančioje organizacijoje
Kita (įrašykite) .................................................................................................

G4

Kur Jūs dirbate?

Mieste/ kaime (įrašykite) ........................................................................................
Šalis:

Lietuva

Kita (įrašykite) .............................................................

G5

Ar stipri konkurencija toje rinkoje, kuriai
priklauso Jūsų organizacija/ įmonė?

Labai silpna

1

2

3

4

5

Labai stipri

Nežinau

G6

Kuo Jūsų organizacija/ įmonė
konkuruoja rinkoje: kaina ar kokybe?

Labiau kaina

1

2

3

4

5

Labiau kokybe

Nežinau

G7

Ar paklausa produkcijai/ paslaugoms
rinkoje, kuriai gamina/ teikia Jūsų
organizacija/ įmonė, yra stabili?

Labai stabili

1

2

3

4

5

Labai nestabili

Nežinau

G8

Kokioje rinkoje realizuojama Jūsų
organizacijos/ įmonės produkcija ar
paslaugos?

Vietinėje
Regioninėje
Šalies
Tarptautinėje

G9

G10

Kokie pokyčiai įvyko organizacijoje, kurioje
dirbate, nuo to laiko, kai Jūs pradėjote dirbti?
ženkliai pakito Jūsų darbo uždaviniai

Taip

Ne

organizacijos/ įmonės reorganizacija

Taip

Ne

organizacijų/ įmonių susijungimas

Taip

Ne

darbo vietų mažinimas/ priverstinis laikinas nedarbas

Taip

Ne

organizacijos/ įmonės perkėlimas į kitą regioną

Taip

Ne

Apibūdinkite šių sričių inovacijų plėtrą
savo organizacijoje/ įmonėje arba savo
darbinėje veikloje:
produkcijos ar paslaugų

Labai
nežymios

1

2

3

4

Labai
ženklios

5

technologijos, įrangos ar instrumentų
žinių ar metodų
G11

G12

G13

G14

Ar savo darbovietėje prisidedate prie
inovacijų plėtros šiose srityse:
produkcijos ar paslaugų?

Taip

Ne

Inovacijų nėra

technologijos, įrangos ar instrumentų?

Taip

Ne

Inovacijų nėra

žinių ar metodų?

Taip

Ne

Inovacijų nėra

Pažymėkite, ar Jūsų organizacija/ įmonė yra
pirmaujanti diegdama inovacijas, ar daugiau
seka kitų pavyzdžiu?
Kaip Jūsų darbovietėje suteikiamos
aukštesnės pareigos?

Kiek darbuotojų dirba Jūsų organizacijoje/
įmonėje? Jei dirbate organizacijos/ įmonės
padalinyje, kiek darbuotojų dirba padalinyje?

Dažniausiai
pirmauja

Skiriant iš
esamų
darbuotojų

1

1

Visoje organizacijoje

2

2

3

3

4

4

5

5

Priimant
naujus
darbuotojus
iš išorės

Padalinyje

1–9

1–9

10–49

10–49

50–99

50–99

100–249

100–249

250–999

250–999

1000 ir daugiau

1000 ir daugiau
Atskirų padalinių nėra.

G15

Ar turite tiesioginių arba netiesioginių
pavaldinių?

Taip, vadovauju __ __ __ darbuotojams
Ne

Dažniausiai
seka kitais

Nežinau

G16

Apibūdinkite savo atsakomybę už žemiau
nurodytas veiklas:

Nesu
atsakingas

1

2

3

4

5

Esu
atsakingas

Nustatant organizacijos/ įmonės veiklos
tikslus
Nustatant savo atliekamo darbo tikslus
Apibrėžiant organizacijos/ įmonės veiklos
strategijas
Sprendžiant kaip atlikti savo darbą
G17

Įvertinkite žemiau pateikiamų teiginių
tinkamumą Jūsų profesinei veiklai
apibūdinti.

Netinka

1

2

3

4

5

Labai tinka

Mažai

1

2

3

4

5

Labai
daug

Kolegos kreipiasi į Jus kaip į autoritetingą
patarėją
Su savo veiklos srities naujovėmis
supažindinate kolegas
Imatės iniciatyvos užmegzdamas/
užmegzdama profesinius ryšius su
ekspertais iš kitų organizacijų
Profesinės etikos priežiūra yra Jūsų darbo
dalis
G18

Įvertinkite, ar:

Nežinau

Jūsų darbo rezultatai priklauso nuo kitų
organizacijos/ įmonės darbuotojų veiklos?
kitų organizacijos/ įmonės darbuotojų
darbo rezultatai priklauso nuo Jūsų
veiklos?
Jūs vertinate kitų organizacijos/ įmonės
darbuotojų darbo kokybę?
G19

Nurodykite, kokią dalį Jūsų individualiai
atliekamo darbo gali objektyviai vertinti kiti
organizacijos/ įmonės dirbantieji? (pvz.,
vadovas, kolegos)

Labai
mažą dalį

1

2

3

4

5

Visą
darbą

Neturiu nei
viršininkų, nei
kolegų

Neturiu
viršininko

G20

Ar dažnai viršininkas kontroliuoja Jūsų
darbą?

Retai

1

2

3

4

5

Labai
dažnai

G21

Kaip Jūsų darbo klaidos ar aplaidumas
paveiktų organizacijos/ įmonės veiklos
sėkmę?

Nežymiai
paveiktų

1

2

3

4

5

Ženkliai
paveiktų

H. Gebėjimų ir žinių vadyba
H1

Žemiau pateikiamas kompetencijų sąrašas. Prašome atsakyti:
- kaip Jūs vertinate savo asmeninį kompetentingumo lygį?
- koks kompetentingumo lygis reikalingas Jūsų dabar atliekamam darbui?
Jei šiuo metu esate bedarbis/ bedarbė, įvertinkite asmeninį kompetentingumo lygį, pildydami tik A skiltį.
A.
Labai
žemas
1
2

Jūsų esamas asmeninis
lygmuo

↔
3

4

5

Labai
aukštas
6
7

B.

Lygmuo, reikalaujamas
Jūsų dabar atliekame darbe

Labai
žemas
1
2

↔
3

4

a. Savos srities profesionalas
b. Kitų sričių žinios
c.

Analitinis mąstymas

d. Gebėjimas greitai įgyti naujų žinių
e. Gebėjimas efektyviai derėtis
f.

Gebėjimas tinkamai atlikti darbą jaučiant
įtampą

g. Atvirumas naujoms galimybėms
h. Gebėjimas koordinuoti veiklas
i.

Gebėjimas efektyviai išnaudoti laiką

j.

Gebėjimas produktyviai dirbti kartu su kitais

k.

Gebėjimas mobilizuoti kitus

l.

Gebėjimas aiškiai reikšti savo mintis

m. Gebėjimas apginti savo nuomonę
n. Gebėjimas naudotis kompiuteriu ir internetu
o. Gebėjimas kelti naujas idėjas ir surasti
sprendimus
p. Noras analizuoti savo ir kitų idėjas
q. Gebėjimas klausytojams pristatyti rezultatus,
idėjas, ataskaitas
r.

Gebėjimas parengti rašytines ataskaitas ir
kitus dokumentus

s.

Gebėjimas rašyti ir kalbėti užsienio kalba

t.

Žinios apie kitų šalių patirtį (pvz.,
ekonominės, socialinės, teisinės ir kt. sričių)
Jūsų profesinėje srityje

u. Kultūrinių skirtumų išmanymas
v.

H2

Gebėjimas dirbti kartu su kitų kultūrų
atstovais

Pažymėkite ne daugiau kaip 3 kompetencijas iš
aukščiau (H1 skiltyje) pateikto sąrašo, kurias
laikote Jūsų baigtos studijų programos
privalumais, ir ne daugiau kaip 3 kompetencijas,
kurias laikote programos trūkumais.
- Kompetencijas žymėkite tomis pačiomis raidėmis,
kaip jos pažymėtos H 1 skiltyje.

Privalumai:

1. ___

2. ___

3. ___

Trūkumai:

1. ___

2. ___

3. ___

5

Labai
aukštas
6
7

H3

Žemiau pateikiamas veiklų, atliekamų darbo
metu, sąrašas. Nurodykite, kiek valandų skiriate
šioms veikloms darbe per dieną:
- Kai kurios veiklos gali būti atliekamos tuo pačiu metu.
Valandos

Neformalus bendravimas su bendradarbiais

0

¼

½

1

2

3

4+

b.

Neformalus bendravimas su klientais

0

¼

½

1

2

3

4+

c.

Keitimasis naujienomis, informacija, paskalomis ir pan.

0

¼

½

1

2

3

4+

d.

Keitimasis darbinėmis žiniomis su bendradarbiais

0

¼

½

1

2

3

4+

e.

Laiškų, ataskaitų, straipsnių rašymas

0

¼

½

1

2

3

4+

f.

Žinių ir patirties, įgytų darbe, užsirašymas

0

¼

½

1

2

3

4+

g.

Paslaugų, reikalaujančių fizinio darbo sąnaudų, teikimas

0

¼

½

1

2

3

4+

h.

Produktų konstravimas ar gamyba

0

¼

½

1

2

3

4+

i.

Mašinų ir prietaisų valdymas (neįskaitant biuro įrengimų)

0

¼

½

1

2

3

4+

j.

Informacijos ir patarimų teikimas klientams

0

¼

½

1

2

3

4+

k.

Informacijos ir patarimų teikimas bendradarbiams

0

¼

½

1

2

3

4+

Informacijos iš duomenų bazių rinkimas ir sisteminimas

0

¼

½

1

2

3

4+

a.

l.

m. Informacijos iš interneto svetainių rinkimas ir sisteminimas

0

¼

½

1

2

3

4+

¼

½

1

2

3

4+

n.

Žinynų, instrukcijų ar kitų techninių dokumentų skaitymas

0

o.

Klausymasis ar protokolavimas susitikimų metu

0

¼

½

1

2

3

4+

p.

Teorinės ar profesinės literatūros skaitymas

0

¼

½

1

2

3

4+

I. Studijų programos įvertinimas
I1

Įvertinkite, kaip 2003 metais Jūsų baigta
studijų programa, padėjo Jums:

Visai
nepadėjo

1

2

3

4

5

Labai
padėjo

pradėti darbą?
tęsti mokymąsi darbe?
atlikti darbo užduotis?
daryti karjerą?
tobulėti kaip asmenybei?
tobulinti verslumo gebėjimus?
I2

Jei turėtumėte galimybę rinktis dar kartą, ar
studijuotumėte pagal tą pačią programą toje
pačioje aukštojoje mokykloje?

Taip, studijuočiau
Ne, rinkčiausi kitą programą toje pačioje aukštojoje mokykloje
Ne, rinkčiausi tą pačią programą kitoje aukštojoje mokykloje
Ne, rinkčiausi kitą programą kitoje aukštojoje mokykloje
Ne, visai nestudijuočiau

J. Vertybės ir nuostatos
J1

Įvertinkite, kiek Jums svarbūs žemiau nurodyti darbo
apibūdinimai ir pažymėkite, kiek jie tinkami dabar Jūsų
dirbamam darbui:
- Jei šiuo metu esate bedarbis/ bedarbė, užpildykite tik A skiltį.
A. Asmeniškai svarbūs
Visai

nesvarbūs

1

2

↔
3

Labai
svarbūs

4

5

B. Tinka dabar dirbamam

darbui apibūdinti

Visai
netinkami

1

2

Labai
tinkami

↔
3

4

5

a. Savarankiškumas darbe
b. Darbo saugumas
c. Galimybė išmokti naujų dalykų
d. Didelis uždarbis
e. Nauji iššūkiai
f.

Geros karjeros perspektyvos

g. Pakankamai laiko laisvalaikiui
h. Darbo socialinis prestižas
i.

Galimybės dirbti visuomenei naudingą darbą

j.

Geros galimybės derinti darbą ir šeimynines
pareigas

K. Informacija apie Jus
K1

Jūsų lytis:

Vyras
Moteris

K2

Jūsų gimimo metai:

K3

Gimimo vieta:

19 ___ ___

Jūsų

Lietuva

Kita (įrašykite) .....................................................................

Jūsų motinos

Lietuva

Kita (įrašykite) .....................................................................

Jūsų tėvo

Lietuva

Kita (įrašykite) .....................................................................

K4

Kur Jūs gyvenote:
iki 16 metų amžiaus?

Miestas/ kaimas (įrašykite)...................................................................................
Šalis:

studijų, kurias baigėte 2003 metais,
metu?

Ar buvote išvykęs/ išvykusi į užsienį
studijuoti arba dirbti studijų aukštojoje
mokykloje metu?
- Pažymėkite visus tinkamus atsakymų
variantus.

K6

Ar buvote išvykęs/ išvykusi į užsienį
studijuoti arba dirbti, baigęs/ baigusi
studijas aukštojoje mokykloje?
- Pažymėkite visus tinkamus atsakymų
variantus.

K7

Su kuo gyvenote paskutiniais studijų,
kurias baigėte 2003 m., metais?

Kita (įrašykite) ........................................................

Lietuva

Kita (įrašykite) ..........................................................

Miestas/ kaimas (įrašykite) .................................................................................
Šalis:

K5

Lietuva

Miestas/ kaimas (įrašykite) .................................................................................
Šalis:

šiuo metu?

Kita (įrašykite) .......................................................

Miestas/ kaimas (įrašykite) ................................................................................
Šalis:

baigęs/ baigusi studijas 2003 metais ir
pradėjęs/pradėjusi pirmąjį darbą?

Lietuva

Lietuva

Kita (įrašykite) ..........................................................

Taip, studijuoti. Iš viso __ __ mėnesius
Taip, dirbti. Iš viso __ __ mėnesius
Ne

Taip, studijuoti. Iš viso __ __ mėnesius
Taip, dirbti. Iš viso __ __ mėnesius
Ne

Vienas (taip pat, jei gyvenote su vienišu savo tėvu ar motina)
Su vyru/ žmona arba partneriu/ partnere
Su tėvais
Kita (įrašykite) .............................................................................................

K8

Su kuo gyvenate šiuo metu?

Vienas (taip pat, jei gyvenate su vienišu savo tėvu ar motina)
Su vyru/ žmona arba partneriu/ partnere
Su tėvais
Kita (įrašykite) .............................................................................................

K9

Ar turite vaikų?

Taip, turiu 1 vaiką
Taip, turiu 2 vaikus
Taip, turiu 3 ir daugiau vaikų
Vaikų neturiu → atsakinėkite K 11

K10

K11

Koks yra Jūsų vyriausio ir jauniausio
vaiko amžius (jei turite daugiau nei 1
vaiką)?
Koks yra Jūsų tėvų ir, jei turite, vyrą/
žmoną arba partnerį/ partnerę,
išsilavinimas (pažymėkite vieną
variantą kiekvienai atsakymų
kategorijai)?

Vyriausias vaikas: __ __

metai

Jauniausias vaikas: __ __ metai
Vyro/ žmonos arba partnerio/
partnerės išsilavinimas

Tėvo išsilavinimas

Motinos išsilavinimas

Pagrindinis

Pagrindinis

Pagrindinis

Vidurinis

Vidurinis

Vidurinis

Profesinis

Profesinis

Profesinis

Aukštasis

Aukštasis

Aukštasis
Neturiu nei vyro/
žmonos, nei partnerio/
partnerės

K12

Klausimyno užpildymo data:

__ __

diena

__ __

mėnuo

Komentarai arba pasiūlymai
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Dėkojame už bendradarbiavimą!
Dėl grįžtamojo ryšio
Su projekto rezultatais galėsite susipažinti projekto tinklalapyje www.hegesco.org
Jei norėtumėte gauti apibendrintus projekto rezultatus asmeniškai, nurodykite savo elektroninio pašto adresą.
Taip, norėčiau gauti apibendrintus projekto rezultatus.
Jūsų elektroninio pašto adresas: ............................................................................................................................................................

Apie kitą tyrimą:
Jei tyrimas pakartotinai būtų atliekamas po kelerių metų, ar sutiktumėte jame dalyvauti? Jei taip, nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą.
Taip, sutinku, kad su manimi susisiektumėte kito tyrimo metu.
Jūsų vardas, pavardė: ..............................................................................................................................................................................................
Adresas: ...................................................................................................................................................................................................................
Pašto indeksas: .......................................................................................................................................................................................................
Miestas: ....................................................................................................................................................................................................................
Šalis: ........................................................................................................................................................................................................................

Ne, nesutinku dalyvauti kitame tyrime.

