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darbo rinkoje 

Tyrimą atliko 

 Balys Kesminas 



Tyrimo esmė 

Darbo objektas – Archyvistikos bakalauro studijų 
programos absolventai, Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakultete šią studijų programą baigę 
2003 - 2012 metais. 

  

Darbo tikslas – nustatyti, ką Archyvistikos bakalauro 
studijų absolventai dirba, kur tęsia studijas, ar jų darbas 
yra susijęs su archyvais ir dokumentų saugojimu. 

 



Ar baigę Archyvistikos bakalaurą, mokėtės 
antrosios pakopos studijose? Kokiose? 

 

62%

38% Taip

Ne

Baigus Archyvistikos bakalaurą, populiariausios magistro studijų 
programos: VU KF Ryšiai su visuomene, VU KF Tarptautinė 

komunikacija. 



Ar studijavote arba studijuojate antrą bakalauro 
laipsnio specialybę? Kokią? 

 

Absolventai, baigę Archyvistiką, renkasi ir neuniversitetinį 
išsilavinimą suteikiančias studijas. 

90%

10%

Taip

Ne



Ar baigę Archyvistikos bakalauro studijas, darbo 
rinkoje jaučiatės konkurencingi? Kodėl? 

 

• Nekonkurencingi 

• Konkurencingi 

• Negalintys įvertinti 

 

Iš visų tyrime dalyvausių 52 respondentų, 24 
respondentai (46%) atsakė, kad darbo rinkoje 
nesijaučia konkurencingi.  

 

62% respondentų, norėdami jaustis stipresni darbo 
rinkoje, tęsia studijas, kurios suteikia magistro laipsnį. 

 



Ar Jūsų darbas yra susijęs su archyvais, 
dokumentų saugojimu? 

 

Archyvistikos absolventai neuždaro savęs vienos specialybės 
rėmuose, o bando ieškoti įvariausių studijų tęsimo ir darbo rinkos 

galimybių. 

 

75%

25%

Taip 

Ne



Kokios srities įmonėje šiuo metu dirbate? 

 

• Darbas, susijęs su komunikacijos mokslais 

• Susijęs su viešaisiais ryšiais 

• Darbas švietimo srityje 

• Darbas biudžetinėse, valstybinėse įstaigose 



Ar planuojate ateityje dirbti pagal Archyvistikos 
specialybę? Kodėl? 

 

64%

20%
16%

Taip

Ne

Iš dalies/nežinau



Ar ieškojote darbo pagal archyvistikos specialybę? 
 

Didelė tikimybė, kad archyvistikos absolventai darbo pagal specialybę 
ieškos ateityje, nes dauguma absolventų dar yra itin jauni, t.y. iki 30 

metų. 

 

2%

40%

58%

Taip

Ne

Neatsakė į klausimą



Kelintoje darbovietėje šiuo metu dirbate nuo 
Archyvistikos studijų baigimo? 

 

2%

2%

8% 12%

14%

26%

36%

Nedirbu

1

2

3

4

5 ir daugiau

Neatsakė į klausimą



Ar Jums patinka Jūsų darbas? Kodėl? 

 

 Į klausimą atsakė 86,5% respondentų. Nors dauguma absolventų dirba 
darbą, nesusijusį su Archyvistika ar dokumentų valdymu, vis dėlto, 

savo darbu jie jaučiasi patenkinti. 

8%
10%

82%

Taip 

Ne

Normalus/nedirbu



Ar įgūdžiai ir žinios, gautos studijuojant 
Archyvistikos bakalaurą, Jums praverčia darbe? 

 

Nors net 75% respondentų dirba darbą, nesusijusį su archyvistikos 
bakalauro studijomis, vis dėlto, studijų metu įgytas žinias galima 
vertinti kaip universalias ir pritaikomas įvairiose darbo srityse. 

 

6%

33%

61%

Taip

Ne

Neatsakė į klausimą



Repondentų pasiskirstymas pagal vieno mėnesio 
vidutines pajamas 

 

Palyginimui: Remiantis statistikos departamento duomenimis, vidutinis 
išmokėtas (neto) atlyginimas Lietuvoje ketvirtąjį 2012 metų ketvirtį buvo 

1730,4 lito.  

8%

19%

10%

17%

8%

19%

19%

iki 1000 LT

1001 - 1500 LT

1501 - 2000

2001 - 2500

2501 - 3000

3001 LT ir daugiau

Neatsakė į klausimą



Išvados 

• Kadangi daugiau nei pusei (62%) respondentų gautos žinios, 
mokantis VU KF Archyvistikos bakalauro studijose yra šiuo metu 

naudingos jų dabartinėje darbovietėje, tai leidžia daryti išvadą, kad 
Archyvistikos studijų programa yra gana universali. 

 

 

• Kadangi daugiau nei pusė (62%) archyvistikos absolventų tęsia 
mokslus antrosios pakopos (magistrantūros) studijose (pvz: VU KF 

Ryšiai su visuomene ar studijuoja kitą VU KF Magistrantūros studijų 
programą) ir tik ketvirtadalio tyrime dalyvavusių absolventų darbas yra 

tiesiogiai susijęs su archyvais ar dokumentų saugojimu, tai leidžia 
daryti išvadą, kad šios bakalauro studijos yra tik pirmasis laiptelis, 

siekiant tapti konkurencingam darbo rinkoje. 

 



Išvados 

• Norėdami jaustis konkurencingi darbo rinkoje, absolventai tęsia 
studijas aukštosiose mokyklose, daugiausiai VU ir MRU. 

 

 

• Nors daugumos absolventų darbas nėra susijęs su archyvais ar 
dokumentų valdymu, vis dėlto, absolventai dirba įmonėse ar įstaigose, 

kur jų pareigos yra glaudžiai susijusios su komunikacijos mokslais. 


