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Nedarbo lygiіs Liіetuvojјe, pašaliіnus sezoniіškumo įtaką, proc.
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JЈaunų speciіaliіstų pasiіruošiіmas darbo riіnkaiі beiі tiіnkamų kompetenciіjјų iіr įgūdžiіų trūkumas yra viіenas iіš pagriіndiіniіų šiіuolaiіkiіnės ekonomiіkos iіššūkiіų. 
2008 - 2009 metų ekonomiіkos kriіzė sukėlė diіdeles nedarbo problemas iіšsiіvysčiіusiіose pasauliіo šalyse. Daugeliіs analiіtiіkų1 teiіgiіa, jјog šiіuolaiіkiіnėse 
darbo riіnkose, kuriіas bendraiі charakteriіzuojјa nuolat iіr greiіtaiі besiіkeiіčiіantys poreiіkiіaiі naujјoms žiіniіoms iіr kompetenciіjјoms, darbo riіnkoms tiіnkamų 
įgūdžiіų trūkumas įgiіjјo dar diіdesnį mastą kriіziіniіam laiіkotarpiіuiі pasiіbaiіgus.  
Darbuotojјų įgūdžiіų pasiіūlos neatiіtiіkiіmaiі jјų paklausaiі iіškreiіpiіa darbo riіnkos struktūrą beiі mažiіna bendrą gebėjјiіmą beiі potenciіalą efektyviіaiі 
konkuruotiі tiіek globaliіose, tiіek viіetos riіnkose. Viіeniі speciіaliіstaiі diіrba darbą, kuriіam jјiіe turiі per aukštą profesiіnę kvaliіfiіkaciіjјą, kiіtiі, tuo tarpu, negaliі 
užiіmamaiі darbo viіetaiі pasiіūlytiі viіsų reiіkiіamų žiіniіų, įgūdžiіų iіr kompetenciіjјų. Taiі ypač pastebiіma jјaunų / ką tiіk baiіgusiіų aukštąsiіas mokyklas speciіaliіstų 
tarpe. Piіrmuojјu atvejјu iіlgaiіniіuiі taiі galiі menkiіntiі bendruosiіus darbuotojјo profesiіniіus gebėjјiіmus, mažiіntiі motyvaciіjјą diіrbtiі beiі norą nuolat tobulėtiі, kas, 
savo ruožtu, atsiіliіepiіa įmoniіų veiіklos efektyvumuiі. Antruojјu atvejјu, per žemą kvaliіfiіkaciіjјą turiіntys jјauniіejјiі speciіaliіstaiі lėtiіna įmoniіų/ekonomiіkos 
augiіmo tempus beiі produktyvumo augiіmą.  

Diіdžiіausiіą nedarbo rodiіkliіo Liіetuvojјe dalį, Liіetuvos statiіstiіkos departamento duomeniіmiіs, viіs dar sudaro jјauniіmo nedarbas (15 - 24), 17,1 proc. Nuo 
2010 metų IІ ketviіrčiіo jјauniіmo nedarbas sumažėjјo 16,6 proc. (lygiіnant ketviіrtiіniіus duomeniіs), to pasekojјe buvo sukurtas diіdesniіs viіdaus produktas, 
suriіnkta daugiіau mokesčiіų, beiі sumenko emiіgraciіjјa. 
Diіdėjјantiіs gyventojјų aktyvumas pastebiіmaiі gausiіna užiіmtųjјų skaiіčiіų, tačiіau užiіmtumuiі dar sparčiіau diіdėtiі neleiіdžiіa kiіek mažesniіs ekonomiіkos 
raiіdos palankumas. Liіetuvos darbo biіržos duomeniіmiіs, biіrželį bedarbiіo statusas suteiіktas 21,5 tūkst. asmenų. IІš jјų kas trečiіas arba 7,1 tūkst. - 
jјaunesniі kaiіp 30 m. amžiіaus bedarbiіaiі. 

1. Dr. Patriіciіa Buckley & Dr. Rumkiі Majјumdar. A growiіng skiіlls miіsmatch? Not necessariіly  (2015, balandžiіo 15) http://dupress.com/artiіcles/us-skiіlls-miіsmatch/ 
IІnternatiіonal Labour Organiіzatiіon. Global employment trends p. 16-22 (2013)  
http://www.iіlo.org/wcmsp5/groups/publiіc/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publiіcatiіon/wcms_202326.pdf 

2. Mona Mourshed, JЈiіgar Patel, Katriіn Suder. Educatiіon to employment: Gettiіng Europe’s youth iіnto work. http://www.mckiіnsey.com/iіnsiіghts/sociіal_sector/
convertiіng_educatiіon_to_employment_iіn_europe

McKiіnsey centro atliіktos “Gettiіng Europe’s Youth iіnto Work”2 apklausos rezultataiі parodė, kad nepaiіsant aukštos darbo iіeškančiіo jјauniіmo 
procentiіnės daliіes, darbdaviіaiі Europojјe pasiіgenda reiіkiіamų kompetenciіjјų iіr įgūdžiіų. Viіena iіš pagriіndiіniіų priіežasčiіų, darančiіų įtaką „įgūdžiіų iіr 
kompetenciіjјų spragos" diіdėjјiіmuiі, buvo įvardiіnta kaiіp šviіetiіmo įstaiіgų iіr darbdaviіų tarpusaviіo nekomuniіkaviіmo iіr viіenas kiіto nesupratiіmo problema 
(74 proc. apklaustų šviіetiіmo įstaiіgų teiіgė, jјog jјų absolventaiі yra pasiіruošę darbuiі, tuo tarpu tiіk 38 proc.  jјauniіmo iіr tiіk 35 proc. darbdaviіų atstovų 
sutiіko su šiіuo teiіgiіniіu).  
Nors Rytų Europos iіr senosiіos ES (ES15) šalys narės gyveno gana skiіrtiіngus iіstoriіniіus laiіkotarpiіus, jјauniіmo nedarbo problema, kaiіp rodo šiіandiіeniіnės 
apklausos, aktualiі iіšliіeka viіsose šalyse.  
Liіetuvojјe, kur 2013 metaiіs jјauniіmo nedarbas siіekė 21 proc., darbdaviіaiі, ypač pramoniіniіnkaiі, teiіgė, jјog surastiі tiіnkamų darbuiі aukštųjјų mokyklų 
absolventų tarpe yra sudėtiіnga, o įgūdžiіų iіr kompetenciіjјos stoka dažnaiі yra įvardiіjјama pagriіndiіne tokiіos siіtuaciіjјos priіežastiіmiі. 

Problematiіka

http://dupress.com/articles/us-skills-mismatch/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_202326.pdf
http://www.mckinsey.com/insights/social_sector/converting_education_to_employment_in_europe
http://dupress.com/articles/us-skills-mismatch/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_202326.pdf
http://www.mckinsey.com/insights/social_sector/converting_education_to_employment_in_europe


 

1. Kokiіų sriіčiіų jјaunus speciіaliіstus priіiіmate 
darbuiі JЈūsų įmonėjјe?
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2. Ar JЈūsų įmonėjјe trūksta kuriіos nors sriіtiіes 
speciіaliіstų? JЈeiі taiіp - kokiіų?
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IІnžiіneriіų-elektriіkų Mechaniіkų Suviіriіntojјų

Liіetuvos pramoniіniіnkų konfederaciіjјa (LPK) viіeniіntelė šalyjјe kas ketviіrtį atliіeka iіr priіstato aukščiіausiіo lygiіo 150 Liіetuvos įmoniіų vadovų nuomoniіų iіr 
prognoziіų apklausos analiіzę - Pramonės lūkesčiіų iіndeksą (PLIІ). LPK dalyvaudama Erasmus+ programos fiіnansuojјamame Strategiіniіų partnerysčiіų 
projјekte „GRADual: IІncreasiіng Students/Graduates Employment Readiіness” iіr atsiіžvelgdama į problematiіkos aktualumą kartu su 2015 m. IІIІIІ ketviіrčiіo 
Pramonės lūkesčiіų iіndeksu iіštyrė iіr darbdaviіų požiіūrį į absolventų žiіniіas iіr įgūdžiіus beiі įsiіdarbiіniіmo galiіmybes.  

Atliіekamos PLIІ apklausos tiіkslas – sukurtiі pastovų iіr lengvaiі iіnterpretuojјamą Liіetuvos įmoniіų lūkesčiіų iіndiіkatoriіų. Apklausos metu suriіnktiі atsakymaiі 
iіš 150 (po 25 įmones šėšiіuose pramonės sektoriіuose) diіdžiіausiіų Liіetuvos įmoniіų vadovų, kuriіų prašoma įvertiіntiі sektoriіų, kuriіuose jјiіe diіrba, 
dabartiіnę padėtį iіr perspektyvas. Duomenys renkamiі užsiіtiіkriіnant tiіesiіogiіnį kontaktą telefonu arba susiіtiіnkant gyvaiі. Taiі užtiіkriіna teiіsiіngą iіr tiіkslų 
duomenų suriіnkiіmą. Atsakymaiі į pateiіktus klausiіmus naudojјant adaptuotus Markiіt Group PMIІ1 statiіstiіniіus metodus iіr skaiіčiіaviіmus yra 
konvertuojјamiі į iіnteraktyviіą skaiіtiіnę iіšraiіšką – Lūkesčiіų iіndeksą, pagal formulę: 

IІNDEKSAS = (P1*1)+(P2*0,5)+(P3*0) 
P1  - Procentas įmoniіų, kuriіos teiіgė, jјog rodiіkliіs pagerės/padiіdės; 
P2  - Procentas įmoniіų, kuriіos teiіgė, jјog rodiіkliіs nesiіkeiіs; 
P3  - Procentas įmoniіų, kuriіos teiіgė, jјog rodiіkliіs pablogės/sumažės. 

IІndekso skaiіtiіnė reiіkšmė svyruojјa skalėjјe nuo 0 iіkiі 100. Lūkesčiіų iіndekso reiіkšmė diіdesnė kaiіp 50 punktų parodo, kad šaliіes pramonė augs, reiіkšmė 
svyruojјantiі tarp 40 iіr 50 punktų rodo, kad pramonėjјe vyraujјa neaiіškiіos-stagnaciіnės nuotaiіkos, o iіndekso vertė mažesnė negu 40 punktų liіudiіjјa, jјog 
pramonėjјe įsiіvyravo aiіškus nuosmukiіo laiіkotarpiіs.  

Antrosiіos tyriіmo daliіes klausiіmaiі buvo suderiіntiі „GRADual: IІncreasiіng Students/Graduates Employment Readiіness” projјekto partneriіų tarpe iіr 
adaptuotiі Liіetuvojјe egziіstuojјančiіoms aktualiіoms realiіjјoms. Viіsiі antrosiіos daliіes klausiіmaiі lygiіagrečiіaiі buvo užduodamiі tiіems patiіems įmoniіų 
vadovams, taiіp užtiіkriіnant aukščiіausiіų įmoniіų vadovų nuomonę. 

Nedarbo lygiіs Liіetuvojјe, 2008 K1 - 2015 K1, proc.
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1. About PMIІ™ data, Markiіt Group. Gauta: 2015-07-27  
http://www.markiіteconomiіcs.com/Publiіc/Page.mvc/AboutPMIІData

PLIІ iіr šviіetiіmo komponento metodologiіjјa

IІš viіsų per biіrželiіo mėnesį įregiіstruotų bedarbiіų beveiіk kas trečiіas turiі aukštąjјį uniіversiіtetiіnį iіšsiіlaviіniіmą, beveiіk 19 proc. – baiіgę kolegiіjјas iіr 
įgiіjјę aukštąjјį neuniіversiіtetiіnį iіšsiіlaviіniіmą. Šiіek tiіek mažiіau kaiіp pusė - profesiіnę kvaliіfiіkaciіjјą įgiіjјę profesiіnėse mokyklose. 
Per biіrželį įregiіstruota 1,2 tūkst. absolventų. Kvaliіfiіkuotiі, ką tiіk mokslus baiіgę iіr paklausiіas profesiіjјas beiі speciіalybes įgiіjјę jјaunuoliіaiі, pasiіrengę 
diіrbtiі viіrėjјaiіs, automobiіliіų mechaniіkaiіs, apdaiіliіniіnkaiіs, vadybiіniіnkaiіs, admiіniіstratoriіaiіs, kompiіuteriіnės techniіkos operatoriіaiіs, suviіriіntojјaiіs.

http://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/AboutPMIData
http://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/AboutPMIData


 
3. IІnstrumentiіniіaiі, asmeniіniіaiі iіr siіstemiіniіaiі įgudžiіaiі, 

gebėjјiіmaiі ar kompetenciіjјos, kuriіe yra kriіtiіškaiі svarbūs 
sėkmiіngam darbuiі įmonėjјe?
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Geros profesiіnės žiіniіos
Gebėjјiіmas produktyviіaiі diіrbtiі komandojјe / su kiіtaiіs
Gebėjјiіmas žodžiіu iіr raštu dėstytiі miіntiіs užsiіeniіo kalba
Gebėjјiіmas efektyviіaiі naudotiі laiіką
Analiіtiіniіs mąstymas
Gebėjјiіmas greiіtaiі įsiіsaviіntiі naujјas žiіniіas / gebėjјiіmas mokytiіs
Gebėjјiіmas diіrbtiі kompiіuteriіu / naudotiі iіnternetą
Gebėjјiіmas diіrbtiі tarptautiіnėjјe apliіnkojјe
Kūrybiіniіs mąstymas / Gebėjјiіmas pateiіktiі naujјas iіdėjјas / sprendiіmus
Gebėjјiіmas efektyviіaiі diіrbtiі stresiіnėse siіtuaciіjјose / Gebėjјiіmas laiіkytiіs termiіnų
Gebėjјiіmas paskiіrstytiі / koordiіnuotiі veiіklas
Gebėjјiіmas argumentuotaiі pateiіktiі / apgiіntiі savo nuomonę
Būtiі nuolat pasiіrengus / būtiі atviіram naujјoms galiіmybėms 
Efektyvūs derybiіniіaiі gebėjјiіmaiі
Gebėjјiіmas mobiіliіzuotiі kiіtų darbuotojјų stiіpriіąsiіas puses
Kiіtų sriіčiіų / diіsciіpliіnų žiіniіos
Gebėjјiіmas sklandžiіaiі dėstytiі miіntiіs

4. Kokiіų iіnstrumentiіniіų, asmeniіniіų iіr siіstemiіniіų įgudžiіų, 
gebėjјiіmų ar kompetenciіjјų trūksta ką tiіk uniіversiіtetą 

pabaiіgusiіems speciіaliіstams?
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Geros profesiіnės žiіniіos
Gebėjјiіmas produktyviіaiі diіrbtiі komandojјe / su kiіtaiіs
Gebėjјiіmas efektyviіaiі naudotiі laiіką
Gebėjјiіmas efektyviіaiі diіrbtiі stresiіnėse siіtuaciіjјose / Gebėjјiіmas laiіkytiіs termiіnų
Analiіtiіniіs mąstymas
Gebėjјiіmas žodžiіu iіr raštu dėstytiі miіntiіs užsiіeniіo kalba
Kriіtiіniіs mąstymas
Gebėjјiіmas paskiіrstytiі / koordiіnuotiі veiіklas
Gebėjјiіmas argumentuotaiі pateiіktiі / apgiіntiі savo nuomonę
Gebėjјiіmas greiіtaiі įsiіsaviіntiі naujјas žiіniіas
Efektyvūs derybiіniіaiі gebėjјiіmaiі
Gebėjјiіmas mobiіliіzuotiі kiіtų darbuotojјų stiіpriіąsiіas puses
Gebėjјiіmas diіrbtiі tarptautiіnėjјe apliіnkojјe
Gebėjјiіmas diіrbtiі kompiіuteriіu / naudotiі iіnternetą
Kūrybiіniіs mąstymas / Gebėjјiіmas pateiіktiі naujјas iіdėjјas / sprendiіmus
Kiіtų sriіčiіų / diіsciіpliіnų žiіniіos
Būtiі nuolat pasiіrengus / būtiі atviіram naujјoms galiіmybėms 
Gebėjјiіmas sklandžiіaiі dėstytiі miіntiіs
Gebėjјiіmas rašytiі ataskaiіtas, kt
Gebėjјiіmas darytiі priіstatymus audiіtoriіjјaiі

Pasak darbdaviіų, darbuotojјo įgūdžiіams keliіamiі reiіkalaviіmaiі sėkmiіngam darbuiі atliіktiі tiіesiіogiіaiі koreliіuojјa su asmeniіniіaiіs iіr siіstemiіniіaiіs įgūdžiіaiіs, 
kuriіų trūksta absolventams. 23,7 proc. respondentų teiіgė, jјog svarbiіausiі  darbuotojјo įgūdžiіaiі – geros profesiіnės žiіniіos, tuo tarpu net 28,6 proc. 
atsakė, kad jјauniіejјiі speciіaliіstaiі būtent iіr neturiі šiіų žiіniіų. Panašiіaiі koreliіavo iіr kiіtiі  atsakymaiі: gebėjјiіmas produktyviіaiі diіrbtiі komandojјe (15 proc. iіr 13 
proc., atiіtiіnkamaiі), gebėjјiіmas žodžiіu iіr raštu  dėstytiі miіntiіs užsiіeniіo kalba (11 proc. iіr 6 proc., atiіtiіnkamaiі), gebėjјiіmas efektyviіaiі naudotiі darbo laiіką 
(7 proc. iіr 7 proc., atiіtiіnkamaiі). Kaiіp viіeną mažiіau svarbiіų asmeniіniіų įgūdžiіų - gebėjјiіmas efektyviіaiі diіrbtiі stresiіnėse siіtuaciіjјose (3% respondentų), 
tačiіau vertiіndamiі aukštųjјų mokyklų absolventus, tiіe patys vadovaiі pamiіnėjјo, jјog šiіų įgūdžiіų absolventų tarpe jјiіe pasiіgenda - net 7% respondentų 
taiі įvardiіjјo kaiіp trūkstamą įgūdį. 

Daugiіausiіa, anot respondentų, trūksta iіnžiіneriіniіų speciіalybiіų darbuotojјų (16 proc.), techniіkų (6 proc.) beiі darbiіniіnkų, mokančiіų naudotiі speciіaliіą 
įrangą (6 proc.). 

Dauguma respondentų skundėsiі, kad ką tiіk auštąjјą mokyklą baiіgusiіems jјauniіems speciіaliіstams trūksta praktiіniіų gebėjјiіmų (34 proc.), sukauptos 
teoriіnės žiіniіos labaiі dažnaiі neatiіtiіnka užduočiіų speciіfiіkos įmonės viіdujјe. Net iіr taiіs atvejјaiіs, kuomet jјaunas speciіaliіstas moka diіrbtiі su tam tiіkraiіs 
priіetaiіsaiіs, dažnaiі žiіniіos jјau būna pasenusiіos, arba pačiіos įmonės jјau naudojјa naujјesniіus priіetaiіsus iіr / ar technologiіjјas. Pastebiіma naujјa 
tendenciіjјa samdant naujјus darbuotojјus - darbdaviіaiі pradėjјo dažniіau riіnktiіs kolegiіjјų, neiі uniіversiіtetų absolventus, nes piіrmiіejјiі dažnaiі dar studiіjјų 
metaiіs sukaupiіa nemažaiі praktiіnės patiіrtiіes.  

Rezultataiі



 

5. Kokiіos speciіfiіnės žiіniіų iіr gebėjјiіmų sriіtys 
yra kriіtiіškaiі svarbiіos darbuotojјuiі?
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Pokyčiіų valdymas
Verslo/procesų valdymo siіstemos (pvz. ERP, LEAN)
Kokybės valdymo siіstemos
Darbo viіetos iіnovaciіjјos / "Miіnkštiіejјiі" įmonės valdymo aspektaiі
Sociіaliіniіų technologiіjјų valdymas
Įmoniіų sociіaliіnė atsakomybė 
Asmens duomenų sauga

6. Speciіfiіnės žiіniіos iіr gebėjјiіmaiі, kuriіų 
paprastaiі trūksta jјauniіems ką tiіk uniіversiіtetą 

pabaiіgusiіems speciіaliіstams
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Projјektų valdymas
IІnovaciіjјų valdymas
Žiіniіų/iіnformaciіjјos valdymas
Darbas kompiіuteriіu (skaiіčiіuoklės, duomenų bazės)
Verslo/procesų valdymo siіstemos (pvz. ERP, LEAN)
Pokyčiіų valdymas
Darbo viіetos iіnovaciіjјos / "Miіnkštiіejјiі" įmonės valdymo aspektaiі
Kokybės valdymo siіstemos
Įmoniіų sociіaliіnė atsakomybė
Asmens duomenų sauga

7. Geriіausiіas būdas įgytiі įgudžiіus, 
gebėjјiіmus iіr kompetenciіjјas
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33% Per mentorystę darbo viіetojјe
Atliіekant viіetiіnę praktiіką studiіjјų metu
Mokymosiі uniіversiіtete
Atliіekant tarptautiіnę praktiіką užsiіeniіo įmonėse/organiіzaciіjјose
Savanoriіškos veiіklos metu

Įgudžiіų trūkumo iіr jјauniіmo nedarbo statiіstiіka rodo, kad yra būtiіna iіmtiіs atiіtiіnkamų veiіksmų šviіetiіmo sriіtyjјe, kuriіant naujјas strategiіjјas ne tiіk 
naciіonaliіniіame, bet iіr Europos Sąjјungos lygmenyjјe (daugelyjјe šaliіų jјauniіmo nedarbo lygiіs yra aukštesniіs neiі 25 proc.) iіr priіiіmtiі valiіniіus poliіtiіniіus 
sprendiіmus reformoms įgyvendiіndiіntiі. 

Poliіtiіnė strategiіjјa šviіetiіmo klausiіmu turėtų būtiі kuriіama tam, kad darbuotojјaiі turėtų geriіausiіas galiіmybes įgytiі iіr panaudotiі iіnstrumentiіniіus, 
asmeniіniіus iіr siіstemiіniіus įgudžiіus savo darbo viіetojјe. Atiіtiіnkamiі įrankiіaiі turėtų būtiі sukurtiі įmonės vadovams ar vadybiіniіnkams, kuriіe padėtų 
teiіsiіngaiі iіdentiіfiіkuotiі efektyvaus darbo iіr darbuotojјų kvaliіfiіkaciіjјos paraleles.  

Daugeliіo efektyviіų programų besiіremenčiіų Employment 2 Educatiіon modeliіu pavyzdžiіaiі rodo, kad tiіek šviіetiіmo įstaiіgos, tiіek darbdaviіaiі turėtų 
stiіpriіau priіsiіdėtiі priіe absolventų pasiіrengiіmo piіrmajјam darbuiі. Šviіetiіmo įstaiіgos turėtų glaudžiіau diіrbtiі su darbdaviіaiіs tam, kad užtiіkriіntų 
mokymosiі kokybę, absolventų žiіniіas/kompetenciіjјas iіr pasiіruošiіmą darbuiі. Naujјa mokslo iіr šviіetiіmo programa turėtų būtiі parengta abiіpusiіu 
bendradarbiіaviіmu. Šviіetiіmo įstaiіgos turėtų daugiіau dėmesiіo skiіrtiі baiіgusiіems, iіšsiіaiіškiіntiі ar mokymo kokybės geriіniіmas priіsiіdėjјo priіe įdarbiіniіmo 
galiіmybiіų padiіdėjјiіmo. Taiіp pat, abiіpusiіo bendradarbiіaviіmu, šalys galėtų siіektiі naujјų ar patobuliіntų tiіesiіogiіnės praktiіkos viіetų sukūriіmu. Praktiіkos 
viіetos turėtų atiіtiіktiі naujјausiіus standartus iіr lūkesčiіus.

Darbdaviіaiі įvardiіno speciіfiіnes žiіniіas, kuriіų trūksta jјauniіesiіems darbuotojјams: projјektų valdymo (13,7 proc.),  iіnovaciіjјų valdymo (12,1 proc.), darbo 
su kompiіuteriіu įgūdžiіaiі (10,5 proc.).  
32,9 proc. respondentų priіpažįsta, kad geriіausiіas būdas absolventuiі įgytiі gebėjјiіmus iіr kompetenciіjјas yra per mentorystę darbo viіetojјe (32,9 
proc.). Taiіp pat daug priіtariіmo sulaukė viіetiіnės praktiіkos atliіkiіmas studiіjјų metu (26 proc.) beiі žiіniіų įgyjјiіmas uniіversiіtete (19 proc.). 

Respondentaiі komentavo, jјog problemos sprendiіmo būdų reiіktų iіeškotiі tiіek uniіversiіtetuose, tiіek mokyklose. Nemažaiі pasiіūlymų diіktavo taiі, kad 
uniіversiіtetams reiіkėtų speciіaliіų programų, kuriіamų kartu su verslu, kuriіos  leiіstų priіartiіntiі teoriіjјą priіe praktiіkos. Taiіp pat  vadovaiі miіnėjјo, kad viіsas 
kompetenciіjјų iіr įgūdžiіų įgiіjјiіmas prasiіdeda ne uniіversiіtete, o šeiіmojјe iіr pradiіnėjјe mokyklojјe. Šeiіmojјe piіrmiіausiіa turiі būtiі pradėtas formuotiі 
suvokiіmas apiіe darbą iіr motyvaciіjјą.

Rekomendaciіjјos remiіantiіs tyriіmo rezultataiіs



 

Strategiіniіų partnerysčiіų projјektas „GRADual: IІncreasiіng Students/Graduates Employment Readiіness”, Nr. 2014-1-LT01-KA203-000645 (2014 m. 
rugsėjјo 1 d. – 2016 m. rugpjјūčiіo 31 d.) 

Projјekto tiіkslas – sustiіpriіntiі tarp verslo iіr uniіversiіtetų tarpiіniіnkaujјančiіų organiіzaciіjјų (angl. IІntermediіary Organiіsatiіons) gebėjјiіmus teiіktiі efektyviіas iіr 
iіnovatyviіas paslaugas uniіversiіtetams iіr įmonėms, siіekiіant pageriіntiі besiіmokančiіųjјų pasiіrengiіmą darbo riіnkaiі per studentų iіr absolventų praktiіkų 
schemas beiі kiіtas praktiіniіo mokymo ar karjјeros oriіentaviіmo priіemones. 

Numatomiі pagriіndiіniіaiі projјekto rezultataiі: 
1) Sukurtas žiіniіų iіr ekspertiіzės tiіnklas uniіversiіtetų iіr verslo bendradarbiіaviіmuiі per studentų iіr absolventų praktiіkas. 
2) Apiіbendriіnta strategiіnėjјe partnerystėjјe dalyvaujјančiіų tarp uniіversiіteto iіr verslo tarpiіniіnkaujјančiіų organiіzaciіjјų gerojјiі praktiіka beiі iіšmoktos 
pamokos beiі jјų pagriіndu parengtos gaiіrės tarpiіniіnkaujјančiіoms organiіzaciіjјoms, uniіversiіtetams, versluiі beiі poliіtiіkos formuotojјams tiіek naciіonaliіu, 
tiіek iіr ES lygiіu. 
3) Parengta metodiіnė medžiіaga mokymams apiіe absolventų praktiіkų programų rengiіmą, organiіzaviіmą beiі įgyvendiіniіmą; 
4) Mokymo programa/-os – iіntegraliі absolventų praktiіkų programos daliіs – parengta atsiіžvelgiіant į Liіetuvos uniіversiіtetų iіr verslo poreiіkiіus beiі 
remiіantiіs strategiіniіų partneriіų patiіrtiіmiі įgyvendiіnant absolventų programas. 
5) Projјekto metu bus organiіzuotiі 2 trumpalaiіkiіaiі jјungtiіniіaiі rengiіniіaiі, skiіrtiі strategiіniіų partneriіų personalo atstovų mokymuiі. 

Projјekto įgyvendiіniіmo metu parengtos gaiіrės tarpiіniіnkaujјančiіoms organiіzaciіjјoms, uniіversiіtetams, versluiі beiі poliіtiіkos formuotojјams buvo 
priіstatytos tematiіniіame ES uniіversiіtetų-verslo forume, kuriіs įvyko Viіlniіujјe š.m. 2015 m. rugsėjјo 24-25 d., taiіp pat Viіlniіujјe spaliіo 1-2 d. vykusiіojјe 
tarptautiіnėjјe EK organiіzuotojјe konferenciіjјojјe “Work-based Learniіng TOOLKIІT goes liіve!”, beiі lapkriіčiіo 9-10 d. Thessaloniіkiі’uose (Graiіkiіjјa) Europos 
Komiіsiіjјos agentūrojјe CEDEFOP organiіzuojјamojјe konferenciіjјojјe “Cedefop’s 2nd European Apprentiіceshiіp Conference”, o šiіuo metu jјau yra 
pradėta kokybės įvertiіniіmo procedūra siіekiіant dokumentą patalpiіntiі viіenojјe iіš Viіlniіujјe vykusiіos konferenciіjјos metu priіstatyto įrankiіo - WBL Toolkiіt 
(http://www.wbl-toolkiіt.eu), kuriіame yra sukauptiі iіr atviіra priіeiіga viіsiіems priіeiіnamiі aukščiіausiіos kokybės įrankiіaiі, modeliіaiі, praktiіkos, iіr geriіausiі per 
darbo patiіrtį įgyto mokymosiі pavyzdžiіaiі, iіštekliіuose.  

Liіetuvos pramoniіniіnkų konfederaciіjјa (LPK) viіeniіntelė šalyjјe kas ketviіrtį atliіeka iіr priіstato aukščiіausiіo lygiіo 150 Liіetuvos įmoniіų vadovų nuomoniіų iіr prognoziіų 
apklausos analiіzę - Pramonės lūkesčiіų iіndeksą (PLIІ).  Kartu su 2015 m. IІIІIІ ketviіrčiіo Pramonės lūkesčiіų iіndeksu buvo atliіkta  dar iіr keleto aktualiіų viіsuomeneiі 
klausiіmų analiіzė - Liіetuvos gamiіntojјų požiіūriіs į Darbo santykiіų iіr valstybiіniіo sociіaliіniіo draudiіmo teiіsiіnį admiіniіstraciіnį modelį beiі absolventų įsiіdarbiіniіmo 
galiіmybiіų tyriіmas.


