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Vilniaus uniVersiteto geografijos 
specialybės studentų įsidarbinimo 

tyrimas
Dovilė Krupickaitė, Vilniaus universitetas

SantrauKa

Straipsnyje pateikiama Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos kate-
droje 2011 m. sausio mėnesį vykdytos 2006–2010 m. geografijos bakalauro ir magistro 
studijų programų absolventų apklausos apie jų įsitvirtinimą darbo rinkoje ir studijų 
programos teikiamus privalumus bei trūkumus, siekiant įsidarbinti, duomenų analizė. 
Pagrindinis tyrimo tikslas – nustatyti geografijos specialybės absolventų įsidarbinimą 
galinčius pagerinti veiksnius. tyrimas parodė, kad tirtų geografijos studijų programų 
absolventai įsidarbina gana greitai ir dažniausiai dirba įgytą kvalifikaciją atitinkantį 
darbą, tačiau siekiant dar geresnių rezultatų būtina didinti į praktinį darbą orientuotų 
disciplinų skaičių.

Reikšminiai žodžiai: jaunimo nedarbas, geografijos studijų programos, absolven-
tų įdarbinimas.

ĮVaDaS

Jaunimo nedarbas yra viena skaudesnių Lietuvoje problemų, tampanti bene 
aštriausios problemos – emigracijos veiksniu. tai, kaip jauniems specialistams 
sekasi įsitvirtinti darbo rinkoje, yra puikus švietimo, socialinės sistemos veiki-
mo, ūkio būklės šalyje, apskritai valstybėje vyraujančio požiūrio į žmogų rodi-
klis. 2011 m. Lietuvoje 9,7 proc. visų 15–24 metų amžiaus gyventojų buvo be-
darbiai, o nedarbo lygis sudarė 32,9 proc. (Lietuvos statistikos departamentas, 
2012). 2012 m. pradžioje net 6,8 proc. visų šalies 16–25 metų amžiaus gyventojų 
neturėjo darbo, tai sudarė 13 proc. bedarbių (Lietuvos darbo birža, 2012). nors 
didelė jų dalis yra neturintys profesinio išsilavinimo jaunuoliai (Marcinkevičius, 
2012), tačiau gana daug yra ir tokių, kurie yra neseniai baigę aukštąsias mokyklas.

Jaunimo nedarbui, taip pat ir aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo 
problemoms Lietuvoje skiriama nemažai dėmesio. atlikta keletas tyrimų (Darbo 
ir socialinių tyrimų institutas, 2008, 2006a, 2006b, 2006c; veidas.lt, 2012; Viešo-
sios politikos ir vadybos institutas, 2006), parengtos strategijos, tiesiogiai ir ne-
tiesiogiai susijusios su siekiu gerinti jaunimo įsidarbinimą (Socialinės apsaugos ir 



80

Geografija ir edukacija (1)
D

ov
il

ė 
K

ru
pi

ck
ai

tė

darbo ministerija, 2007; 2010). tyrinėtas ir jaunimo įsidarbinimo ryšys su emi-
gracija, itin daug dėmesio skiriant kvalifikuotos darbo jėgos emigracijai, vadina-
moms „protų nutekėjimo“ ir „protų švaistymo“ problemoms analizuoti (aidis, 
Krupickaitė, 2009; Jucevičienė ir kt., 2002, 2004; Kazlauskienė, 2006; Kazlaus-
kienė, rinkevičius, 2006a, 2006b; Krukauskienė, 2005; Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas, 2006; Merkys, 2004; rinkevičius, Kazlauskienė, 2006; Stankūnienė, 
1996; Voloschuk ir kt., 2004). Konkrečios specialybės absolventų įsidarbinimas 
taip pat tirtas nemažai, tačiau daugiausia dėmesio skirta medikų emigracijai (Ja-
nulytė ir kt., 2011; Labanauskas, 2005, 2006; Stankūnas ir kt., 2004; Starkienė, 
2006; Padaiga ir kt., 2011). Geografijos ar kitų artimų mokslų specialybių absol-
ventų įsidarbinimo problemos Lietuvoje bendrame visų specialybių kontekste 
šiek tiek analizuotos Viešosios politikos ir vadybos instituto 2010 m. atliktame 
„universitetų absolventų integracijos darbo rinkoje tyrime“ (Viešosios politikos 
ir vadybos institutas, 2010). užsienio šalyse geografų įsidarbinimo klausimams – 
darbo rinkos poreikių analizei, įsidarbinimo tendencijoms, studijų programų 
pritaikymui rinkos poreikiams – skiriama daug dėmesio (Langhagen-rohrbach, 
Brauner, 2006; Montea, 1983; Murphy, 2007; raabe, 2005), yra įkurtos profesinės 
organizacijos, teikiama informacija apie įsidarbinimo galimybes.

Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedroje (GKK) 2011 m. 
sausio mėnesį buvo vykdyta 2006–2010 m. geografijos studijas (tiek bakalauro, 
tiek magistro) baigusių studentų apklausa apie jų įsitvirtinimą darbo rinkoje, 
kartu pasiteirauta ir apie tai, ką jiems davė studijos, ką, jų nuomone, reikėtų keis-
ti studijų programoje, kad būtų galima palengvinti įsidarbinimą ir pan. Dalis ty-
rimo rezultatų (įsidarbinimo statistika) buvo skirta minėto laikotarpio GKK ku-
ruojamų geografijos krypties studijų programų savianalizei, 2011 m. teiktai išo-
riniam vertinimui. Kita dalis tyrimo rezultatų (absolventų nuomonė apie studijų 
programą) buvo skirta daugiau neformaliai katedros savianalizei. Šio straipsnio 
tikslas – apibendrinus atlikto tyrimo rezultatus įvardyti pagrindinius geografi-
jos specialybės absolventų įsidarbinimą galinčius pagerinti veiksnius.

Iš viso 2006–2010 m. GKK išleido 179 absolventus (124 bakalaurus ir 55 ma-
gistrus). 48 (38,7 proc.) baigusieji bakalauro studijas jas tęsė GKK magistran-
tūroje, todėl jų nebuvo prašoma atsakyti į klausimus. Iš likusių absolventų 
62,6 proc. (47,5 proc. bakalaurų ir 80,0 proc. magistrų) užpildė anketas. Iš viso 
gautos 82 anketos (38 bakalaurų ir 44 magistrų). Be to, informaciją apie 27 ba-
kalaurų ir 3 magistrų, neatsakiusių į anketas, įsidarbinimą pateikė buvę jų kurso 
draugai. nors tyrimo imtis per maža patikimai statistinei analizei, tačiau atvi-
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ri klausimai, suteikę galimybę išsakyti savo nuomonę, leido gauti gana išsamų 
nuomonių spektrą su išryškėjusiomis tam tikromis tendencijomis. 

ĮSIDarBInIMo tenDencIJoS

Bakalaurų ir magistrų įsidarbinimo tendencijos yra gana skirtingos. Iš visų 
apklaustųjų tyrimo metu nedirbo tik 3 absolventai (1 pav.), visi jie – bakalaurai. 
reikėtų paminėti, kad nebuvo tiriama, kiek įsidarbino bakalaurų, tęsusių ma-
gistrantūros studijas, tačiau magistrų apklausa parodė, kad didelė jų dalis įsidar-
bina. Korektiškam duomenų interpretavimui svarbu paminėti ir tai, kad kaip 
tęsiantys studijas doktorantūroje paminėti tik tie, kurie neįsidarbino. Lyginant 
bakalaurus su magistrais, skyrėsi ir laikotarpis, per kurį įsidarbinama. Santyki-
nai didesnė dalis magistrų (18,2 proc.) įsidarbina praėjus pusei metų ir daugiau 
po studijų baigimo, tačiau, kaip parodė tolesni anketos klausimai, dažniausiai 

kiek įsidarbino bakalaurų, tęsusių magistratūros studijas, tačiau magistrų apklausa parodė, kad 

didelė jų dalis įsidarbina. Korektiškam duomenų interpretavimui svarbu paminėti ir tai, kad kaip 

tęsiantys studijas doktorantūroje paminėti tik tie, kurie neįsidarbino. Lyginant bakalaurus su 

magistrais, skyrėsi ir laikotarpis, per kurį įsidarbinama. Santykinai didesnė dalis magistrų (18,2 

proc.) įsidarbina praėjus pusei metų ir daugiau po studijų baigimo, tačiau, kaip parodė tolesni 

anketos klausimai, dažniausiai taip nutinka tuomet, kai absolventas ieško kvalifikaciją atitinkančio 

darbo pagal specialybę (taip teigė 7,3 proc. magistrų ir 4,0 proc. bakalaurų). Taip pat svarbu 

paminėti, kad net 3 bakalaurai ir 16 magistrų pagal specialybę dirbti pradėjo jau studijuodami.  

Dalis absolventų neįsidarbino iš karto po studijų dėl to, kad nerado jokio darbo (vienas 

bakalauras ir 5 (9,1 proc.) magistrai). Reikia turėti galvoje, kad tai buvo ekonominės krizės 

laikotarpis, kada nedarbo problema buvo tapusi itin aštri visose srityse. Dar du bakalaurai apskritai 

neieškojo darbo, o du nedirbo dėl šeimyninių aplinkybių.  
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1 pav. Laikas, per kurį absolventas įsidarbino baigęs studijas 

 

Ne mažiau svarbus klausimas, ar absolventai dirba pagal specialybę. Iš atsakiusiųjų į anketos 

klausimus bakalaurų (2 pav.) tokių buvo 15, o 27 bakalaurai dirbo ne pagal specialybę, dar 12 tęsė 

mokslus magistratūroje, studijuodami pagal kitas artimas įgytai specialybei Vilniaus universiteto 

Gamtos mokslų fakulteto programas (kartografija, ekologija) ir 8 – kitose aukštosiose mokyklose. 

1 pav. Laikas, per kurį absolventas įsidarbino baigęs studijas

tęsia mokslus 
magistrantūroje / 
doktorantūroje
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taip nutinka tuomet, kai absolventas ieško kvalifikaciją atitinkančio darbo pagal 
specialybę (taip teigė 7,3 proc. magistrų ir 4,0 proc. bakalaurų). taip pat svarbu 
paminėti, kad net 3 bakalaurai ir 16 magistrų pagal specialybę dirbti pradėjo jau 
studijuodami. 

Dalis absolventų neįsidarbino iš karto po studijų dėl to, kad nerado jokio 
darbo (vienas bakalauras ir 5 (9,1 proc.) magistrai). reikia turėti galvoje, kad tai 
buvo ekonominės krizės laikotarpis, kada nedarbo problema buvo tapusi itin aš-
tri visose srityse. Dar du bakalaurai apskritai neieškojo darbo, o du nedirbo dėl 
šeimyninių aplinkybių.

ne mažiau svarbus klausimas, ar absolventai dirba pagal specialybę. Iš at-
sakiusiųjų į anketos klausimus bakalaurų (2 pav.) tokių buvo 15, o 27 bakalaurai 
dirbo ne pagal specialybę, dar 12 tęsė mokslus magistrantūroje, studijuodami 
pagal kitas artimas įgytai specialybei Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fa-
kulteto programas (kartografija, ekologija) ir 8 – kitose aukštosiose mokyklose. 
Žinant, kad didžioji dalis bakalaurų pasirinko tolesnes – magistrantūros stu-
dijas, dirbantieji ne pagal specialybę sudaro nedidelę dalį (21,8 proc.) visų ab-

 80 

galvoje ir tai, kad labiausiai motyvuoti bakalaurai renkasi tolesnes studijas, o nemaža dalis tų, kurie 

gavę bakalauro diplomą studijas baigia, specialybe domėjosi tik tiek, kiek minimaliai reikia diplomui 

gauti. Todėl svarbu, kad net 12,1 proc. jų dirba pagal specialybę. Įvertinus tai, kad duomenų apie dalį 

absolventų nėra, vis tiek galima teigti, kad ne mažiau negu 66,9 proc. bakalaurų toliau savo ateitį 

sieja su pasirinkta sritimi. 

Absolventų magistrų, dirbančių ne pagal specialybę, dalis yra santykinai didesnė – 29,1 proc. 

(atmetus tuos, apie kuriuos duomenų nėra – 34,0 proc.). Paanalizavus išsamiau pastarųjų darbo 

pobūdį, kiek nuramina tai, kad nemaža dalis jų dirba pakankamai aukštos kvalifikacijos darbą 

(vadybininkais, administratoriais, redaktoriais ir pan.) įvairiose srityse, likusi dalis yra pardavėjai 

konsultantai ir pan. 
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2 pav. Absolventų darbo pobūdis 

Pagrindinės valstybinės institucijos ir įstaigos (išskyrus švietimo), kuriose įsidarbina 

absolventai, dažniausiai susiję su žemėtvarka, aplinkosauga, viešuoju valdymu ir kt., o privačios – su 

turizmu ir kartografija (1 lentelė).  

1 lentelė. Įstaigų, kuriose įsidarbina absolventai, pobūdis 

Įstaigų pobūdis Dirbančių absolventų skaičius 

Absolventai bakalaurai 

Valstybinis sektorius:  

2 pav. Absolventų darbo pobūdis

tęsia mokslus 
magistrantūroje / 
doktorantūroje
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solventų. Vertinant šiuos skaičius reikia turėti galvoje ir tai, kad labiausiai mo-
tyvuoti bakalaurai renkasi tolesnes studijas, o nemaža dalis tų, kurie gavę ba-
kalauro diplomą studijas baigia, specialybe domėjosi tik tiek, kiek minimaliai 
reikia diplomui gauti. todėl svarbu, kad net 12,1 proc. jų dirba pagal specialybę. 
Įvertinus tai, kad duomenų apie dalį absolventų nėra, vis tiek galima teigti, kad 
ne mažiau negu 66,9 proc. bakalaurų toliau savo ateitį sieja su pasirinkta sritimi.

absolventų magistrų, dirbančių ne pagal specialybę, dalis yra santykinai 
didesnė – 29,1 proc. (atmetus tuos, apie kuriuos duomenų nėra – 34,0 proc.). 
Paanalizavus išsamiau pastarųjų darbo pobūdį, kiek nuramina tai, kad nemaža 
dalis jų dirba pakankamai aukštos kvalifikacijos darbą (vadybininkais, admi-
nistratoriais, redaktoriais ir pan.) įvairiose srityse, likusi dalis yra pardavėjai 
konsultantai ir pan.

Pagrindinės valstybinės institucijos ir įstaigos (išskyrus švietimo), kuriose 
įsidarbina absolventai, dažniausiai susiję su žemėtvarka, aplinkosauga, viešuoju 
valdymu ir kt., o privačios – su turizmu ir kartografija (1 lentelė). 

1 lentelė. Įstaigų, kuriose įsidarbina absolventai, pobūdis
Įstaigų pobūdis Dirbančių absolventų skaičius

Absolventai bakalaurai
Valstybinis sektorius:
     aplinkos apsaugos institucijos
     Geologijos tarnyba
     VĮ „GIS-Centras“

1
1
1

Privatus sektorius:
     turizmo sektorius
     finansų sektorius (analitikai)
     grafinis dizainas
     teritorijų planavimas
     draudimo konsultavimas
     UAB „HNIT-Baltic“
     geodezija

3
2
1
1
1
1
1

Absolventai magistrai
Valstybinis sektorius:
     žemėtvarkos institucijos
     aplinkos apsaugos institucijos
     savivaldos institucijos
     mokslo institutai
     VĮ „GIS-Centras“
     teritorijų planavimo institucijos

8
7
2
2
2
1

Privatus sektorius:
     turizmo sektorius
     gyventojų apklausos
     aplinkos projektavimas

1
1
1
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StuDIJų ProGraMoS PrIVaLuMaI Ir trūKuMaI

absolventų klausiant apie tai, kokie studijų programos trūkumai, arba, ki-
taip tariant, ką reikėtų gerinti studijų programoje, buvo sulaukta daug įvairių 
ir netgi radikaliai priešingų nuomonių. Vieni, dažniausiai sėkmingai įsidarbi-
nę, studijų programą vertino kaip tinkamą; nemažai atsakiusiųjų pateikė kons-
truktyvių pasiūlymų, tačiau buvo ir toks, kuris siūlė „keisti viską iš esmės“. api-
bendrinus pateiktus pasiūlymus, galima išskirti kelis esminius pasikartojusius 
nemažos dalies absolventų atsakymus. Pirmiausia didelė dalis absolventų, ypač 
magistrų, kaip esminį trūkumą mini profesinės praktikos nebuvimą. taip pat 
itin dažnai akcentuojama būtinybė studentams suteikti daugiau praktinio po-
būdžio žinių ir įgūdžių: pateikti daugiau praktinių užduočių, labiau speciali-
zuotis, orientuojant į konkrečius taikomuosius darbus, teikti informacijos apie 
konkrečias specialybes, suteikti galimybę įgyti edukologijos žinių ir pan. Ypač 
akcentuojama darbo su geografinėmis informacinėmis sistemomis (GIS) ir kito-
mis naujausiomis technologijomis patirties svarba.

Pabaigai kiek malonesnė dalis – absolventų nuomonė apie studijų programų 
privalumus. absolventų manymu, stipriosios studijų programos pusės yra tai, kad 
šios studijos suteikia išties platų išsilavinimą, kompleksinį mąstymą, pritaikomą labai 
įvairiose srityse, tačiau gaunama ir labai reikalingų specialių žinių (kraštovaizdžio 
vertinimo ir tvarkymo, teritorijų planavimo, žemėtvarkos, kartografijos) ir įgūdžių 
(darbo su GIS ir kitomis programomis, erdvinio mąstymo), padedančių rasti aukš-
tos kvalifikacijos reikalaujantį, įgytą specialybę atitinkantį darbą. Vis dėlto nemažai 
abiejų programų absolventų paminėjo, kad įsidarbinant neretai svarbu tiesiog tai, kad 
turi diplomą, arba tai, kad įsidarbinant profesinės žinios turi ne pirmaeilį vaidmenį.

IŠVaDoS

apibendrinant galima teigti, kad geografijos studijų programų absolventai 
lieka patenkinti studijomis, nemaža dalis jų įsidarbina pagal specialybę arba dir-
ba kitą aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą. Pagrindiniai geografijos studi-
jų privalumai susiję tiek su įgytu bendru geru universitetiniu išsilavinimu, tiek 
ir su specialybės žiniomis bei įgūdžiais, būtinais ieškant darbo pagal specialy-
bę. Siekiant sėkmingesnio absolventų įsiliejimo į darbo rinką, būtina daugiau 
dėmesio skirti profesinėms praktikoms ir praktinėms disciplinoms (pirmiausia 
susijusioms su GIS technologijomis) dėstyti.
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SurVeY oF PLaceMent oF GeoGraPHY GraDuateS FroM 
VILnIuS unIVerSItY
Dovilė Krupickaitė

Summary

The article presents the results of survey conducted in the January of 2011 at the 
Department of Geography and Land Management, Vilnius university. The survey was 
based on the interviewing the graduates of geography bachelor and master studies 
(2006–2010) on the issues of their employment possibilities after graduation and the 
advantages and weaknesses of the study programme in finding jobs. The main objective 
of the survey was to determine the potential factors facilitating placement of geography 
graduates. The survey showed that it does not take very long for the graduates of geog-
raphy to find jobs according to their qualification. For even better results, it is necessary 
to increase the number of practical subjects.  

Keywords: youth unemployment, study programme in geography, employment of 
graduates.


