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Tyrimo pagrindimas. Tyrimo projektas parengtas įgyvendinant Higienos instituto Visuomenės
sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus 2018 metų veiklos plano,
patvirtinto Higienos instituto direktoriaus 2018 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-21a, 5.2.
priemonę: „Parengti tyrimo, nagrinėjančio visuomenės sveikatos (VS) priežiūros žmogiškuosius
išteklius projektą“. Lietuvoje VS specialistus rengia keturi universitetai. Tyrimų duomenimis, tik
kas ketvirtas VS absolventas įsidirbina VS priežiūros įstaigose. Tik trečdalis šiose įstaigose
dirbančiųjų turi universitetinį VS išsilavinimą. Specialistų rengimas vyksta neplaningai, o VS
priežiūros sistemos įstaigos nesugeba konkuruoti darbo rinkoje su kitomis įstaigomis. Šiuo tyrimu
siekiama išanalizuoti VS studijų krypties absolventų pasiskirstymą darbo rinkoje bei veiksnius
(darbo sąlygos, atlyginimas, pripažinimas, atsakomybės, tobulėjimas, karjeros galimybės ir kt.),
sąlygojančius specialistų nenorą dirbti pagal įgytą specialybę arba pasitraukimą iš profesijos.
Tyrimo tikslas. Įvertinti baigusiųjų VS krypties studijas situaciją darbo rinkoje.
Tyrimo uždaviniai:
1. Nustatyti VS studijų absolventų pasiskirstymą darbo rinkoje.
2. Įvertinti galimus veiksnius, sąlygojančius specialistų pasitraukimą iš profesijos.
Tyrimo metodika. Taikomi kiekybiniai ir kokybiniai metodai. Siekiant nustatyti VS studijų
programų absolventų pasiskirstymą darbo rinkoje ir pasitraukimo iš profesijos mastą bus renkama
informacija apie 2010–2018 m. keturių universitetų VS krypties studijų absolventus iš Studentų
registro, SODROS, Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gyventojų
registro. Taip pat bus vertinami veiksniai, sąlygojantys VS krypties studijų absolventų pasitraukimą
iš darbo rinkos. Naudojamas pusiau struktūruotas interviu, imtį sudarys 8–10 VS krypties studijų
absolventų, kurie yra pasitraukę iš profesijos.
Laukiami rezultatai. Tyrimo rezultatai leis įvertinti VS krypties studijų absolventų situaciją darbo
rinkoje, nustatyti jų pasitraukimo iš profesijos priežastis bei aptarti VS žmogiškųjų išteklių
pokyčius darbo rinkoje (lyginant su 2012 m.).
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų
centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistas Vincentas Liuima, tel. (8 5) 261 4184, el.
p. vincentas.liuima@hi.lt

