Kaip vyks apklausos?
Visi absolventai el. paštu gaus motyvacinį laišką,
kviečiantį dalyvauti absolventų apklausoje, ir
prisijungimo prie standartizuoto elektroninio
klausimyno nuorodą. Apklausos bus vykdomos per
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų
karjeros valdymo informacinę sistemą „Tavo karjera“
https://beta.tavokarjera.eu.
Vilniaus universiteto baigiamųjų kursų studentams

BŪKITE AKTYVŪS ABSOLVENTŲ KARJEROS
STEBĖSENOS DALYVIAI!
Koks absolventų apklausų tikslas?
Karjeros stebėsenos apklausos skirtos išsiaiškinti,
kaip Universiteto absolventams sekasi įsitvirtinti
darbo rinkoje, kiek jie patenkinti baigtomis
studijomis, darbu, karjera.
Jūsų išsakyta nuomonė Universitetui labai svarbi
siekiant gerinti studijų kokybę. Jums apibendrinta
informacija leis pamatyti, kaip sekasi plėtoti karjerą
skirtingoms absolventų laidoms, kokios yra
įsidarbinimo, atlyginimo, pareigų keitimo ir kt.
tendencijos.
Kada vyks apklausos?
Pirmosios apklausos bus pradėtos vykdyti 2016 metų
sausio mėnesį. Iš viso kiekviena absolventų laida
turės galimybę dalyvauti 4 apklausose:
6 mėnesiai po studijų baigimo;
1 metai po studijų baigimo;
3 metai po studijų baigimo;
5 metai po studijų baigimo.

Apklausų principai – anonimiškumas ir
konfidencialumas, todėl bus naudojami tik
apibendrinti duomenys.
Kaip susipažinti su rezultatais?
Sistemoje „Tavo karjera“ galėsite rasti absolventų
karjeros stebėsenos informaciją: apklausų ataskaitas,
iš valstybės registrų gaunamus objektyvios karjeros
stebėsenos duomenis.
Ką svarbu padaryti dabar?
Užsiregistruoti sistemoje „Tavo karjera“, nurodant
savo el. pašto adresą, kuriuo pageidautumėte gauti
informaciją apie vykdomą absolventų karjeros
stebėseną.

Prisijungę prie sistemos „Tavo karjera“ galėsite:
- gauti darbo pasiūlymus iš jus dominančių
organizacijų;
- atlikti savęs pažinimo testus;
- kurti ir valdyti asmeninės karjeros planus;
- rasti patikimą informaciją apie Lietuvos
aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimą,
užimamas pareigas, gaunamą atlyginimą ir
kitus karjeros rodiklius;
- susipažinti su Lietuvoje vyraujančiomis
karjeros kryptimis ir pareigybėmis;
- tvarkyti asmeninius finansus;
- tvarkyti ir kaupti karjerai naudingą
informaciją;
- susisiekti su karjeros konsultantais,
registruotis į konsultacijas, mokymus ir
renginius;
- pateikti grįžtamąjį ryšį Universitetui apie
baigtų studijų kokybę;
- įsivertinti karjeros valdymo kompetencijas ir
kt.

Užsiregistravę absolventai taip pat nemokamai
penkerius metus po studijų baigimo galės naudotis
sistemoje esančia informacija, darbo skelbimų baze
ir karjeros valdymo įrankiais.

Daugiau informacijos
el. pašto adresu pagalba@tavokarjera.eu

