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Sveiki atvykę į projekto INTEGER Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų
internetinę apklausą!
Šios apklausos tikslas – nagrinėti universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų patirtis, profesinio
darbo suvokimą bei karjeros ambicijas Šiaulių universitete. Tai Europos Komisijos 7BP
finansuojamos projekto veiklos dalis. Anketa skirta dėstytojams, mokslo darbuotojams,
stažuotojams bei doktorantams. Ją sudarė projekto INTEGER konsorciumas. Anketa sudaryta
pagal ASSET (Athena Mokslo, Inžinerijos ir Technologijų) apklausą, kuri buvo atlikta 2003/4, 2006
ir 2010 m. Jungtinės Karalystės universitetuose ir tyrimų centruose. Remtasi apklausų, kurias
parengė Mičigano ir Ilinojaus universitetai NSF-ADVANCE programai, medžiaga bei patirtimi.
Esminiai apklausos rezultatai bus skelbiami 2012 m.
Informacija:
•

Apklausos trukmė – 30 min.

•

Dalis klausimų neatitiks visų apklausiamųjų statuso.

Dauguma klausimų adresuota visiems dalyviams, tačiau į dalį klausimų atsakinėsite pasirinktinai,
o apklausos metu būsite nukreipiami į atitinkamas klausimyno dalis.
Apklausos turinio dalys:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dabartinė darbo padėtis
Karjeros istorija ir siekiai
Profesinis augimas
Darbo ir gyvenimo derinimas
Universiteto ir tyrimų padalinio aplinka
Vadovybės ir Institucinis vadovavimas
Demografinė informacija

Duomenų apsauga ir konfidencialumas
Nors visi atsakymai labai svarbūs projekto INTEGER tikslų ir sėkmės labui, tačiau kiekvienas
klausimas yra pasirenkamasis. Jei jūs turite asmeninių ar kitų priežasčių ir negalite atsakyti į kurį
nors klausimą, palikite jį neatsakytą.
Visa informacija, surinkta apklausos metu, yra anonimiška ir neatsekama.
Visi surinkti duomenys bus saugomi nuo bet kokių informacijos pasisavinimo pavojų. Visi surinkti
duomenys bus sunaikinti, vos tik taps nebereikalingi projekto tyrimų tikslams, o projekto metu
informacija bus prieinama tik INTEGER komandos nariams.
Jums tinkamus atsakymus pažymėkite X .
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1. JŪSŲ DABARTINIŲ DARBO SANTYKIŲ STATUSAS
1.1. Dabartinis Jūsų mokslo laipsnis?

□ Habilituotas daktaras
□ Daktaras
□ Neturiu

1.1.1. Dabartinės Jūsų pareigos?
(Pažymėkite jums tinkamas)

□ Profesorius
□ Docentas
□ Lektorius
□ Asistentas
□ Vyriausiasis mokslo darbuotojas
□ Vyresnysis mokslo darbuotojas
□ Mokslo darbuotojas
□ Mokslininkas stažuotojas
□ Doktorantas
□ Podoktarantūros stažuotojas
□ Laborantas / techninis darbuotojas
□ Administracijos darbuotojas

1.2.1. Kelinti Jūsų studijų doktorantūroje
metai?
1.2.2. Nurodykite svarbiausią doktorantūros
studijų pasirinkimo motyvą (pasirinkite
vieną)

Jei esate doktorantas pereikite prie klausimo
1.2.1, jei ne atsakinėkite toliau nuo klausimo
1.3.
1 2 3 4 5>
□ Mane įkalbėjo kolegos
□ Tam kad turėčiau laiko pagalvoti kuo užsiimti
ateityje
□ Turiu potraukį mokslui
□ Dėl finansinių priežasčių
□ Noriu siekti akademinės karjeros
□ Turiu gabumų mokslui
□ Padrąsino šeimos narys
□ Kita (prašome nurodyti)............................
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1.2.3. Jūsų doktorantūros studijų tipas:

□ Valstybės finansuojamos doktorantūros
nuolatinės studijos
□ Valstybės finansuojamos doktorantūros
ištęstinės studijos
□ Mokamos doktorantūros nuolatinės studijos
□ Mokamos doktorantūros ištęstinės studijos
□ Kita (įrašykite).........................

1.2.4. Jūsų moksliniam darbui vadovauja

□ Vyras

□ Moteris

1.2.5. Jūsų ir mokslinio darbo vadovo
santykiai

□ Labai geri

□ Geri □ Patenkinami

1.2.6. Ar esate patenkintas savo sprendimu
siekti daktaro laipsnio?

□ Taip

□ Prasti

□ Ne

Jei taip, kodėl?......................................
Jei ne, kodėl?........................................
1.2.7. Kokiu laipsniu pritariate / nepritariate
pateiktiems teiginiams? Pažymėkite: 1visiškai sutinku, 2-sutinku, 3-nesutinku, 4visiškai nesutinku

□ Vyresnieji kolegos labai palaiko mane: 1, 2, 3,
4
□ Mano darbas vertinamas ir prisideda prie
katedros / padalinio veiklos: 1, 2, 3, 4
□ Jaučiuosi socialiai integravęsis į savo katedrą /
padalinį: 1, 2, 3, 4
□ Esu skatinamas(-a) imtis veiklos, kuri prisidėtų
prie mano karjeros vystymo: 1, 2, 3, 4
□ Esu puikiai informuotas (-a) apie pareigų
užėmimo tvarką ŠU: 1, 2, 3, 4
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1.2.8. Kurioje veiklos srityje / sektoriuje
planuojate dirbti ateityje?

1.2.9. Kokias pareigas planuojate užimti
ateityje?

□ Tiriamoji veikla viešajame sektoriuje
□ Mokslinė veikla aukštojo mokslo institucijoje
□ Tiriamoji veikla pramonės/gamybos sektoriuje
□ Mokslinė ir akademinė veikla aukštojo mokslo
institucijoje
□ Kita veikla aukštojo mokslo institucijoje
□ Kita veikla ne aukštojo mokslo institucijoje
Jei pasirinkote „tiriamoji veikla viešajame
sektoriuje“ pereikite prie 1.2.9 klausimo, jei ne
– tęskite nuo 1.2.10
□ Profesoriaus
□ Docento
□ Lektoriaus
□ Asistento
□ Vyriausiojo mokslo darbuotojo
□ Vyresniojo mokslo darbuotojas
□ Mokslo darbuotojo
□ Kita (prašome nurodyti)............................

1.2.10. Nurodykite pagrindines priežastis,
kodėl nuspręstumėte nepasilikti dirbti
aukštojo mokslo institucijoje
1.3. Nurodykite kurioje mokslo srityje
dabar dirbate (jei sritys yra susipynusios,
nurodykite dvi svarbiausias)

Tęskite nuo 1.3 klausimo
(Įrašykite)..........................................

□ Biomedicinos mokslai
□ Gamtos mokslai
□ Inžinerijos ir technologijos mokslai
□ Matematika
□ Informacinės technologijos, sisteminiai mokslai
bei programinės įrangos inžinerija
□ Žemės ūkio (agrariniai) mokslai
□ Kita (prašome nurodyti)..............................
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1.4. Nurodykite savo dėstomų dalykų
pobūdį:

□ Eksperimentiniai/taikomieji dalykai
□ Teoriniai dalykai
□ Abeji

1.5 Kokią darbo sutartį esate pasirašęs su
darbdaviu (ŠU)?

□ Terminuotą
□ Neterminuotą
□ Antraeilių pareigų
□ Autorinę
□ Kitą (prašome
nurodyti)......................................

1.6. Dirbate visą ar nevisą darbo dieną:

□ Visą darbo dieną: vienu etatu (36/40 val. per
savaitę)
□ Visą darbo dieną: daugiau nei vienu etatu
(>36/40 val. per savaitę)
□ Nevisą darbo dieną: mažiau nei vienu etatu
(<36/40 val. per savaitę)

1.7. Kiek procentų apytiksliai savo darbo
laiko skiriate nurodytoms veikloms? (Iš viso
100%)

□ Moksliniams tyrimams (įrašykite).......%
□ Dėstymui.......................... %
□ Metodinei veiklai...................................%
□ Konsultacijoms ir vertinimams................ %
□ Administraciniams reikalams.................... %
□ Fakulteto, katedros ir kt.
vadovavimui............................. %
□ Kitai veiklai (prašome
nurodyti).................................. %

1.8. Kiek per pastaruosius 3 metus išleidote
recenzuotų mokslinių publikacijų?
(Nurodykite tik tas publikacijas, kurios buvo
priimtos, bet ne tas, kurios dar leidybos

□ Kaip vienintelis autorius: 1, 2, 3, 4, 5>
(pažymėkite/įrašykite)
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procese)

□ Kaip pagrindinis autorius: 1, 2, 3, 4, 5>
(pažymėkite/įrašykite)
□ Kaip bendraautorius: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10>
(pažymėkite)
□ Kaip susirašinėjantis autorius:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10> (pažymėkite)

1.9. Kiek kartų per pastaruosius 3 metus jūs:

□ Kaip projekto vadovas pateikėte finansavimo
paraišką institucijoms ar programoms
(Pažymėkite ir nurodykite donorą, programą,
instituciją):
0
1
2
3
4
5
...
□ Kaip projekto komandos dalyvis pateikėte
finansavimo paraišką institucijoms ar
programoms (Pažymėkite ir nurodykite
donorą, programą, instituciją):
0
1
2
3
4
5
...
□ Jums vadovaujant, projekto paraiška buvo
sėkminga (Pažymėkite ir nurodykite donorą,
programą, instituciją):
0
1
2
3
4
5
...
□ Jūsų kaip projekto komandos dalyvio, Jūsų
paraiška buvo sėkminga (Pažymėkite ir
nurodykite donorą, programą, instituciją):
7

0
1
2
3
4
5
...
1.10. Pažymėkite keliose mokslinėse
konferencijose dalyvavote per pastaruosius
12 mėnesių?

□ Kaip dalyvis

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

□ Kaip pranešėjas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

□ Kaip pagrindinis (kviestinis) pranešėjas 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 >
□ Kaip konferencijos pirmininkas, sesijos
(sekcijos) vedėjas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
1.11. Kaip dažnai dalyvaujate ilgesniuose
negu vienos dienos mokslinėse
konferencijose, pasitarimuose, posėdžiuose?

□ Niekada
□ 1 ar 2 kartus per metus
□ 3 ar 4 kartus per metus
□ Nuo 5 iki 9 kartų per metus
□ Nuo 10 iki 12 kartų per metus
□ 12 ir daugiau kartų per metus
□ Apytiksliai kas dvi savaites
□ Kas savaitę

2. KARJEROS ISTORIJA IR LŪKESČIAI
2.1. Kurie svarbiausi veiksniai darė jums
įtaką, renkantis karjeros kryptį
universitete? Nurodykite 3 veiksnius ir
sugrupuokite juos pagal svarbą nuo 1
(svarbiausias) iki 3 (mažiausiai svarbus)

□ Nuolatinė darbo vieta (pozicija)
□ Galimybė dirbti viešajame sektoriuje
□ Didesnė sėkmės galimybė konkurencingoje
darbo rinkoje
□ Stabili darbo sutartis akademinėje institucijoje
□ Atlyginimo dydis
□ Akademinė laisvė
□ Man įdomu dirbti tiriamąjį darbą
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□ Galimybė dirbti su jaunimu
□ Jaučiu pasitenkinimą perduoti savo žinias bei
patyrimą jaunajai kartai
□ Galimybė dirbti autonomiškai (nusistatyti darbo
tvarkaraštį, apimtis, darbo tempą ir pan.) savo
mokslinių tyrimų srityje
□ Geresnės karjeros galimybės
□ Intelektualiniai iššūkiai
□ Galimybė vystyti ilgalaikius tiriamųjų darbų
projektus
□ Socialinis prestižas
□ Mažiau vadovavimo ir administracinių reikalų
□ Darbo tempas
□ Daugiau atsakomybės
□ Darbo valandų autonomija
□ Suvaržytas/vienintelis pasirinkimas
□ Kita (prašome nurodyti)....................................
2.2. Ar asmeninės priežastys turėjo įtakos
jūsų apsisprendimui rinktis karjerą
universitete?

□ Taip

□ Ne

Jei taip, kurie iš toliau išvardintų veiksnių turėjo
įtakos? (Prašome sugrupuoti nuo 1 iki 4, pagal
svarbą : 1 – visiškai nesvarbi, 2 – nesvarbi, 3 –
svarbi, 4 – labai svarbi).
□ Palankesnis darbo ir asmeninio gyvenimo
balansas / Lankstus darbo pobūdis 1 2 3 4
□ Šeimos priežastys 1 2 3 4
□ Geografinė padėtis 1 2 3 4
□ Persikraustymas dėl partnerio darbo 1 2 3 4
□ Trumpesnė kelionė į darbą 1 2 3 4
□ Kita (prašome nurodyti)...............................

2.3. Nurodykite, kiek apytiksliai metų ėjote
dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas.
Pažymėkite, kurią etato dalį užėmėte?
(Kategorijas, kurios jums netinka,
pažymėkite 0)

□ Profesoriumi .......metų visu etatu ar virš etato
□ Profesoriumi ......metų ..........etato dalimi
□ Docentu ...metų visu etatu ar virš etato
□ Docentu......metų .......etato dalimi
□ Lektoriumi .....metų visu etatu ar virš etato
□ Lektoriumi. ...metų ......etato dalimi
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□ Asistentu ...metų visu etatu ar virš etato
□ Asistentu .....metų .....etato dalimi
□ Vyriausiuoju mokslo darbuotoju ...metų visu
etatu ar virš etato
□ Vyriausiuoju mokslo darbuotoju....metų .....
etato dalimi
□ Vyresniuoju mokslo darbuotoju....metų visu
etatu ar virš etato
□ Vyresniuoju mokslo darbuotoju. ...metų .....
etato dalimi
□ Mokslo darbuotoju ...metų visu etatu ar virš
etato
□ Mokslo darbuotoju.....metų ... etato dalimi
□ Jaunesniuoju mokslo darbuotoju...metų visu
etatu ar virš etato
□ Jaunesniuoju mokslo darbuotoju...metų.....
etato dalimi
□ Mokslininku stažuotoju...metų visu etatu ar virš
etato
□ Mokslininku stažuotoju....metų ....etato dalimi
□ Doktorantu ...metų ......etato dalimi
□ Kita (prašome nurodyti) .........................
2.4. Ar manote, kad pasiekėte savo
karjeros (mokslo laipsnio atžvilgiu) tikslą?

□ Taip

□ Ne

Jei TAIP, tai kokį karjeros kelią teko
nueiti?......................................................

2.5. Ar norėtumėte užimti aukštesnę
vadybinę poziciją universitete? (Pvz.:
Rektoriaus, prorektoriaus, dekano,
prodekano, katedros / skyriaus vedėjo)

Jei NE, tai kas ir kodėl nepavyko /
sutrukdė?...............................
□ Taip
□ Ne
□ Nežinau
□ Jau priklausau universiteto vadovybei

2.6. Ar tikitės užimti aukštesnę vadybinę
poziciją universitete?

Jei galite, paaiškinkite priežastis
...........................................................
□ Taip
□ Ne
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□ Nežinau
□ Jau priklausau universiteto vadovybei
Jei galite, paaiškinkite priežastis
2.7. Ar kreipėtės į savo instituciją
dėl paaukštinimo pareigose?

..................................................
□ Taip

Jei taip, prašome nurodyti, į kurias pareigas
pretendavote, kiek kartų, ar jūsų prašymas buvo
sėkmingas?
Asistentas
Lektoriaus
Docento
Profesoriaus

2.8. Prašome nurodyti tik penkis
svarbiausius veiksnius, kurie daro įtaką
sėkmingai karjerai universitete?

□ Ne

Kiek kartų
Kiek kartų
Kiek kartų
Kiek kartų

Sėkmingas
Sėkmingas
Sėkmingas
Sėkmingas

□ Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų
išleistos monografijų ir knygų skyrių kiekiai
□ Mokslo straipsnių žurnaluose, kurie vertinami
pagal cituojamumo rodiklį (Impact Factor), kiekis
□ Apdovanojimai ir laimėjimai
□ Darbas bendradarbiaujant
mokslininkų/projektinėse komandose
□ Santykiai su vadovais
□ Santykiai su bendradarbiais
□ Patirtis komitetų veikloje
□ Geografinis ar teminis mobilumas
□ Sėkmingas darbas tinkluose,
mokslininkų/projektinėse komandose
□ Išorinio finansavimo įgijimas
□ Verbaliniai/žodiniai įgūdžiai ir patirtis
□ Patentų įgijimas
□ Efektyvus vadovavimas
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□ Rezultatų kokybė
□ Kūrybiškumas ir nebijojimas rizikuoti
□ Mokymo/dėstymo įgūdžiai ir patirtis
□ Vadybiniai įgūdžiai ir patirtis
□ Didelis darbo valandų skaičius
□ Matomumas (pvz.: darbas su svarbiais dalykais
/ finansuojamais projektais, matomumas
institucijos žiniasklaidoje)
□ Kita (prašome nurodyti)...........................
2.9. Ar patyrėte, kad darbo aplinka Šiaulių
universitete neigiamai paveikė Jūsų
karjerą?

□ Taip

□ Ne

Jei taip, kurie iš veiksnių padarė įtaką?
Pažymėkite:
□ Jūsų kolegų nusistatymas
□ Vadovo nurodymų stoka
□ Bauginimas / nepripažinimas / priekabiavimas
□ Nebuvimas žmonių, kurių pavyzdžiu
galėtumėte sekti
□ Paramos / padrąsinimo stoka
□ Ilgų darbo valandų kultūra
□ Neadekvatus profesinis vystymas
□ Ribotos paaukštinimo pareigose galimybės
□ Prasta darbo įranga / sąlygos
□ Profesinė izoliacija
□ Nuostatų kaita, veikianti tiriamojo darbo bei
doktorantūros studijas
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□ Kita (prašome nurodyti)..................................
2.10. Ar patyrėte, kad jūsų karjerą paveikė
asmeninės priežastys?

□ Taip

□ Ne

Jei taip, pažymėkite kurios iš pateiktųjų:
□ Kokybiškų ir įperkamų vaikų priežiūros
paslaugų stoka
□ Partnerio karjera
□ Darbas ne visą darbo dieną
□ Pertrauka karjeros siekimo kelyje
□ Per plati tyrimų sritis
□ Siaura/specializuota tyrimų sritis
□ Nesugebėjimas lanksčiai keisti gyvenamąją
vietą
□ Netradicinis karjeros kelias
□ Nesugebėjimas dirbti lanksčiai, kai to reikia
□ Valios stoka
2.11. Jei galite nurodykite, kokias
organizacines / kultūrines kliūtis matote
savo katedroje, fakultete, universitete

3. PROFESINIS TOBULĖJIMAS

3.1. Ar žinote, kaip užimti vadovaujančias
pareigas katedroje, fakultete, universitete?
(Taip, nelabai, ne)

Prašome detalizuoti..........................................

□ Rektoriaus

□ Taip □ Nelabai

□ Ne

□ Prorektoriaus □ Taip □ Nelabai

□ Ne

□ Dekano

□ Taip □ Nelabai

□ Ne

□ Prodekano

□ Taip □ Nelabai

□ Ne

□ Katedros / skyriaus vedėjo □ Taip □ Nelabai
□ Ne
3.2. Ar jaučiatės esąs informuotas apie
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toliau pateiktus aspektus, susijusius su jūsų
dabartine darbo pozicija?
(Pažymėkite visus tinkančius: visiškai taip,
taip, tačiau nepakanka, ne)

□ Į(si)darbinimo kriterijai ir procesas užimant
pareigas ŠU:
□ Visiškai taip □ Taip, tačiau nepakanka □ Ne
□ Paaukštinimo pareigose kriterijai:
□ Visiškai taip □ Taip, tačiau nepakanka □ Ne
□ Paaukštinimo procesas:
□ Visiškai taip □ Taip, tačiau nepakanka □ Ne
□ Mokslo darbuotojų ir dėstytojų priėmimo
komisijos (MDDPK) darbo tvarka:
□ Visiškai taip □ Taip, tačiau nepakanka □ Ne
□ Apdovanojimų ir premijų teikimo kriterijai ,
kokiu būdu jų siekiama ir kaip jie yra gaunami:
□ Visiškai taip □ Taip, tačiau nepakanka □ Ne
□ Norminiai dokumentai, reglamentuojantys
studijas ir mokslą (pvz., mokslinę veiklą,
doktorantūros studijas , karjeros vystymą ir kt.):
□ Visiškai taip □ Taip, tačiau nepakanka □ Ne
□ Galimybės ginti savo profesines,tiriamojo
darbo ir individualias teises. Pateikite
pavyzdžių............................................

3.3. Ar yra asmuo, kuris galėtų patarti
karjeros klausimais arba / ir remtų bei gintų
Jūsų teises ir interesus universitete?

□ Taip

□ Ne

Jei taip, iš pateiktų pagalbos būdų pasirinkite
Jums tinkamus:
□ Yra patarėjas
□ Bendrauju su asmenimis, kurie padeda mano
karjerai
□ Bendrauju su asmenimis, kurie pataria kaip
siekti paaukštinimo
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□ Informuoja apie katedros / skyriaus / fakulteto
/ universiteto strategiją
□ Pataria, iš kur gauti finansavimą, nurodo kitus
šaltinius
□ Užtaria tam tikrose situacijose
□ Duoda patarimų kaip suderinti darbą su
šeiminiu gyvenimu
□ Kita (prašome nurodyti)
........................................
Jei ne, iš pateiktų pagalbos būdų, pasirinkite
tuos, kurie Jūsų manymu, galėtų būti
naudingiausi:
□ Būtų patarėjas
□ Bendradarbiaudamas padėtų mano karjerai
□ Duotų patarimų dėl galimų paaukštinimų
□ Informuotų apie katedros / skyriaus / fakulteto
/ universiteto strategiją
□ Patartų, iš kur gauti finansavimą, nurodytų
kitus šaltinius
□ Užtartų tam tikrose situacijose
□ Patartų kaip suderinti darbą su šeiminiu
gyvenimu
□ Kita (prašome nurodyti)
.........................................

3.4. Iš pateiktų mokymų ir tobulėjimo
galimybių per ateinančius 3 metus, pasirinkite
tik tris, kurios jums padėtų karjeroje?

□ Pagalba planuojant karjerą
□ Dalyvavimas komitete / komisijoje (narys)
□ Komunikacijos gebėjimų lavinimas
□ Kvalifikacijos kėlimas
□ Formali mentoringo programa
□ Kuravimas
15

□ Lyderystės gebėjimų lavinimas
□ Galimybė išvykti į komandiruotes
□ Kūrybinės atostogos
□ Papildoma stipendija tiriamajam darbui
□ Reguliarus darbo rezultatų įvertinimas
/vertinimas
□ Vadovavimo tiriamajam darbui įgūdžių
lavinimas
□ (Ne)sėkmingi veiklos pavyzdžiai (vaidmenų
modeliai)
□ Vadovavimo / valdymo gebėjimai
□ Kita (prašome nurodyti) ...................................
3.5. Ar teko kada būti kurio nors komiteto /
komisijos nariu arba pirmininku?

□ Taip

□ Ne

Jei ‘TAIP’ pereikite prie klausimo 3.6
Jei ‘NE’ pereikite prie klausimo 3.8
3.6. Kuriuose iš komitetų / komisijų esate
dirbęs?
(Pažymėkite visus, kurie tinka)

3.7. Kaip ir kokiu būdu narystė komitete /
komisijoje turėjo teigiamos įtakos jūsų
karjerai?

□ Mokslo darbuotojų ir dėstytojų priėmimo
komisijoje(MDDPK)
□ Doktorantūros komisijoje
□ Mokslo komitete
□ Senato komisijoje
□ Studijų programų komitete
□ Katedros / fakulteto strateginės plėtros darbo
grupėje
□ Dėstytojų ir darbuotojų etikos kodekso
priežiūros komisijoje
□ Administracijos ir darbuotojų ginčų nagrinėjimo
komisija
□ Darbuotojų ir studentų ginčų nagrinėjimo
komisijoje
□ Studijų programos(-ų) kokybės stebėsenos
grupėje(-se)
□ Kita (prašome nurodyti) ...................................
□ Įgijau naujų gebėjimų
□ Gavau priedą prie atlyginimo
□ Geriau suvokiau organizacijos struktūrą ir
procesus
□ Papildžiau CV
□ Įgijau aukštesnę reputaciją
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□ Padidėjo mano asmens matomumas
bendruomenėje
□ Atsirado naujų bendradarbiavimo ir kontaktų
galimybių
□ Kita (prašome nurodyti)..............................
□ Nepadėjo mano karjerai
3.8. Ar esate:
Tarybos narys

Taip

Ne

Buvau

Senato narys /
pirmininkas

Taip

Ne

Buvau

Fakulteto tarybos narys
/ pirmininkas

Taip

Ne

Buvau

Mokslinio žurnalo
vyriausias redaktorius
-------------------------------Doktorantūros
komisijos narys
.......................................

Taip

Ne

Buvau

------Taip

----Ne

----------.
Buvau

-----

-----------

Mokslo komiteto narys

Taip

Ne

Buvau

Mokslinio / profesinio /
kultūros ar mokslo
populiarinimo žurnalo
redaktorių kolegijos
narys
Lėšas skirstančios
grupės narys

Taip

Ne

Buvau

Taip

Ne

Buvau

Studijų programų
išorinio vertinimo
komisijos narys

Taip

Ne

Buvau

Kita (išvardinkite):...................................................
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3.9. Ar esate kada nors gavęs apdovanojimą
už mokslinę veiklą?

Iš ŠU:

□ Taip

□ Ne

Nacionalinį:

□ Taip

□ Ne

Tarptautinį:

□ Taip

□ Ne

Kitą:

□ Taip

□ Ne

4. DARBO IR ASMENINIO GYVENIMO DERINIMAS
4.1. Ar patenkintas savo profesinio ir
asmeninio gyvenimo derinimu?

□ Visiškai patenkintas
□ Patenkintas
□ Nei patenkintas, nei nepatenkintas
□ Nepatenkintas
□ Visiškai nepatenkintas
□ Niekada apie tai nesusimąsčiau

4.2. Kurios iš išvardintų darbo ir
asmeninio gyvenimo derinimo skatinimo
priemonių jums svarbiausios? (Pasirinkite
visas tinkamas)

□ Motinystės (nėštumo ir gimdymo) atostogos
□ Tėvystės atostogos
□ Motinystės (tėvystės) arba vaiko priežiūros
atostogos
□ Galimybė prašyti laisvo laiko be išankstinio
pranešimo vadovui
□ „Mamadienių“ ir „Tėvadienių“ pasirinkimas
(turint du vaikus iki 12 metų amžiaus), tėveliams
(mamai ir tėčiui) priklauso du laisvadieniai kas
mėnesį
□ Lankstus darbo valandų / dienų pasirinkimas
□ Posėdžių / renginių planavimas iki 17 val.
□ Pastovios valandos / dienos posėdžiams /
renginiams
□ Galimybė dalyvauti telefoninėse ir vaizdo
konferencijose / pasitarimuose / posėdžiuose
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□ Kolegų parama ir palaikymas
□ Teigiamas vadovybės požiūris į darbo ir
asmeninio gyvenimo derinimą
□ Dalinis išlaidų vaikų priežiūrai padengimas
□ Darbdavio teikiamos vaikų priežiūros paslaugos
□ Vaikų ir globos reikalaujančių asmenų priežiūros
paslaugų teikimas stažuočių ir ilgalaikių
komandiruočių metu
□ Komandiruočių skaičiaus mažinimas
□ Ilgos darbo valandos, neskatinančios sėkmingo
darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo
□ Profesinė visuomeninė veikla susipynusi su
šeimos, namų ūkio rūpesčiais
□ Žmonos ir vyro (partnerių), dirbančių
universitete, rėmimas
□ Galimybė kelti savo kvalifikaciją, galimybė
konsultuotis su šeimos gerovės konsultantais,
vaikų ligų ir t.t. specialistais
□ Kita (prašome nurodyti).................................
□ Nei vienas iš pateiktų: aš patenkintas (-a) darbo
ir šeimos reikalų suderinamumu
4.3 Kurios iš išvardintų darbo ir šeimos
derinimo priemonių jums prieinamos
universitete? (Įvardinkite: taip, nežinau,
ne)

□ Motinystės (nėštumo ir gimdymo) atostogos:
□ Taip □ Nežinau □ Ne
□ Tėvystės atostogos :
□ Taip □ Nežinau □ Ne
□ Motinystės (tėvystės) arba vaiko priežiūros
atostogos:
□ Taip □ Nežinau □ Ne
□ Kūrybinės atostogos:
19

□ Taip □ Nežinau □ Ne
□ Sutrumpintos darbo valandos:
□ Taip □ Nežinau □ Ne
□ Lanksčios darbo valandos:
□ Taip □ Nežinau □ Ne
□ Darbas namuose, neturint galimybės dirbti
darbo vietoje:
□ Taip □ Nežinau □ Ne
□ Nuotolinis mokymas:
□ Taip □ Nežinau □ Ne
□ Darbas ne visą darbo dieną:
□ Taip □ Nežinau □ Ne
□ Galimybė poilsio metu atlikti darbą:
□ Taip □ Nežinau □ Ne
□ Neapmokamos atostogos:
□ Taip □ Nežinau □ Ne
□ Kita (prašome nurodyti)..............................
4.4 Jūsų manymu, kurios iš išvardintų
darbo ir šeimos derinimo priemonių būtų
naudingos jūsų darbovietėje? (prašome
nurodyti visas, kurios tinka)

□ Motinystės (nėštumo ir gimdymo) atostogos
□ Tėvystės atostogos
□ Motinystės (tėvystės) arba vaiko priežiūros
atostogos
□ Kūrybinės atostogos
□ Sutrumpintos darbo valandos
□ Lanksčios darbo valandos
□ Darbas namuose, neturint galimybės dirbti
darbo vietoje
□ Nuotolinis mokymas
□ Darbas ne visą darbo dieną
□ Galimybė poilsio metu atlikti darbą
□ Neapmokamos atostogos
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□ Kita (prašome nurodyti)..............................
Jei naudojatės darbo namuose (nuotolinio
mokymo) galimybe, kaip dažnai tai darote?
□ Tik vakarais ar savaitgaliais
□ Kartais: mažiau nei savaitę per visus metus
□ Kartais: 1 – 2 savaites per visus metus
□ Kartais: nuo 2 savaičių iki mėnesio per visus
metus
□ Reguliariai: 1 ar kelias dienas per mėnesį
□ Reguliariai: pusdienį ar vieną dieną per savaitę
□ Reguliariai: kelias dienas per savaitę
□ Kita (prašome nurodyti)............................

4.5 Jei dirbote ar dirbate ne visu etatu,
nurodykite kiek iš viso esate dirbęs
nepilnu etatu?

<6 mėnesius
6–12 mėnesius
13–18 mėnesius
19–24 mėnesius
2–3 metus
4–5 metus
6–10 metų
>10 metų
Kokios buvo pagrindinės priežastys, pasirenkant
darbą nepilnu etatu?
□ Šeimos priežastys
□ Tolesnės studijos
□ Sveikatos priežastys
□ Vienintelė darbo vieta
□ Kitų tikslų siekimas
□ Gyvenimo kokybės siekimas
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□ Kita (prašome nurodyti)
..........................................
4.6 Ar teko pasinaudoti kuria nors darbo
pertrauka Šiaulių universitete?
Pažymėkite, kuria karjeros pertrauka
naudojotės ir kiek kartų?

□ Motinystės (nėštumo ir gimdymo) atostogos
□ Tėvystės atostogos
□ Motinystės (tėvystės) arba vaiko priežiūros
atostogos
□ Įvaikinimo atostogos
□ Atostogos dėl kitų globojamų asmenų
□ Ilgos ligos
Jei visus pasirinkote Ne pereikite prie klausimo 5.1
Jei taip:
Kiek kartų esate išėjęs atostogų dėl išvardintų
priežasčių (pažymėkite)?
0,1,2,3,4,5>

4.7. Ar turėjote sunkumų, grįžęs į darbą
po pertraukos?

□ Taip

□ Ne

Jei taip, paaiškinkite
...................................................................
4.8. Kokio palaikymo darbo pertraukos
metu ir po jos sulaukėte iš universiteto?
(Pažymėkite visus tinkančius)

□ Gavau informaciją apie teises, pareigas ir
atsakomybes
□ Pokalbis su vadovu apie darbą, grįžus po
pertraukos
□ Turėjau galimybę palaikyti ryšį su darboviete
pertraukos metu
□ Turėjau galimybę gauti universiteto naujienas
□ Gaudavau pakvietimus į svarbius universiteto
renginius
□ Turėjau galimybę tęsti tyrimus, rengti
publikacijas ir / arba finansavimo paraiškas
22

□ Turėjau galimybę pasinaudoti bendromis
motinystės ar tėvystės atostogomis
□ Turėjau galimybę dalyvauti kursuose/
seminaruose/ programose, skirtose profesiniams
gebėjimams atnaujinti
□ Galimybė dirbti nepilną darbo dieną
□ Papildomų paslaugų teikimas, kad būtų galima
mokytis mokymo ar tęsti tiriamąjį darbą, rengti
publikacijas ar finansavimo paraiškas
□ Universitetui tarpininkaujant, gauti vietą vaikų
priežiūros įstaigoje
□ Kita (prašome nurodyti)....................................
□ Nė vienas iš pateiktų
4.9. Nurodykite, koks palaikymas būtų
naudingas karjeros pertraukos metu, pvz.,
motinystės (tėvystės) atostogų metu

.........................................................................

4.10. Sutinkate ar nesutinkate su pateiktais
teiginiais apie darbo ir šeimos pareigų
derinimą. (Įvertinkite nuo 1-visiškai sutinku, 2sutinku, 3-nesutinku, 4-visiškai nesutinku arba
netaikoma)

□ Lankstus darbas turėjo neigiamos įtakos
mano karjerai 1, 2, 3, 4
□ Pertrauka darbo karjeroje turėjo neigiamos
įtakos 1, 2, 3, 4
□ Mano vyro / žmonos / partnerio perkėlimas
dirbti į kitą miestą / šalį turėjo neigiamos įtakos
mano karjerai 1, 2, 3, 4
□ Mano perkėlimas dirbti į kitą miestą / šalį
turėjo neigiamos įtakos mano vyro / žmonos /
partnerio karjerai 1, 2, 3, 4
□ Darbuotojai vyrai, turintys šeiminių
įsipareigojimų, mažiau atsidavę darbui nei jų
neturintys 1, 2, 3, 4
□ Darbuotojos moterys, turinčios šeiminių
įsipareigojimų, mažiau atsidavusios darbui nei
jų neturinčios 1, 2, 3, 4
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5. KATEDROS / FAKULTETO AR MOKSLO PADALINIO APLINKA
5.1. Ar sutinkate su pateiktais teiginiais
apie darbo kultūrą? (Įvertinkite nuo 1visiškai sutinku, 2-sutinku, 3-nesutinku, 4visiškai nesutinku arba netaikoma)

5.2. Įvertinkite savo katedros / fakulteto
kultūros laipsnį pagal kriterijus: nuo
visiškai nesutinku iki visiškai sutinku.

□ Jaučiuosi pastoviai aptarinėjamas kolegų
1, 2, 3, 4
□ Visada galiu pareikšti savo nuomonę
1, 2, 3, 4
□ Manau, jog mano indėlis katedros veiklai yra
vertinamas
1, 2, 3, 4
□ Aš galiu reikšti savo prioritetus, susijusius su
tiriamuoju darbu ir / ar karjeros galimybėmis
1, 2, 3, 4
□ Mano kolegos atsižvelgia į mano nuomonę apie
jų tyrimų idėjas ir problemas
1, 2, 3, 4
□ Jaučiu, jog esu puikiai pritapęs savo katedroje
1, 2, 3, 4
□ Matau tinkamų mokslo autoritetų pavyzdžių
1, 2, 3, 4
□ Manau, jog dirbu/dirbau daugiau nei mano
kolegos, kad būčiau pripažintas
1, 2, 3, 4
□ Turiu galimybę dalyvauti
komitetuose/susitikimuose/projektuose
1, 2, 3, 4
□ Vadovai ragina siekti paaukštinimo
1, 2, 3, 4
□ Aš baiminuosi / nenoriu kelti klausimų dėl savo
mokslinės karjeros / paaukštinimo
1, 2, 3, 4
□ Egzistuoja daug „nerašytų“ elgesio su
kolegomis taisyklių
1, 2, 3, 4
□ Jaučiu, jog esu nepripažįstamas ir
neįvertinamas 1, 2, 3, 4
Draugiška
Bendradarbiaujanti
Padrąsinanti / remianti
Kooperuojanti
Įtraukianti
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Tolerantiška
Ne diskriminuojanti
Įvairiapusė
Gerbianti
5.3. Savo darbovietėje esu patenkintas
(Nuo 1-visiškai nepatenkintas iki 5-visiškai
patenkintas)

□ Galimybe bendradarbiauti su kitais fakultetais
1,2,3,4,5
□ Bendravimu su katedros kolegomis 1,2,3,4,5
□ Mano tyrimų bei kūrybinių sumanymų
finansavimu 1,2,3,4,5
□ Atlyginimu, kurį gaunu 1,2,3,4,5
□ Bendro (mokslinio, metodinio ir pan.) darbo su
studentais galimybe 1,2,3,4,5
□ Fakulteto, katedros narių vertinimu už dėstymo
kokybę 1,2,3,4,5
□ Fakulteto, katedros narių vertinimu už savo
tiriamąjį darbą ir kūrybiškumą 1,2,3,4,5
□ Negaliu atsakyti (pažymėkite X)

5.4. Įvertinkite savo tiesioginio vadovo
elgseną pagal lygmenis nuo 1-labai bloga, 2prasta, 3-pakankama, 4-gera, 5-puiki, 6nežinau, 7-netaikoma/negaliu atsakyti

□ Su personalu elgiasi lygiavertiškai
□ Skatina bendradarbiavimą ir įgalinančią aplinką
□ Efektyviai sprendžia personalo problemas ir
kylančius nesutarimus
□ Palaiko moterų ir vyrų (lyčių) lygybę
□ Reguliariai atsiliepia (įvertina) apie mano darbą
□ Teikia man visa reikiamą informaciją apie
paaukštinimo procesą ir kriterijus
□ Skatina mane siekti karjeros
□ Siūlo mane apdovanoti
□ Siūlo man būti pranešėju
□ Kita (prašome nurodyti)............................

5.5. Ar patyrėte netoleruotino savo kolegų
elgesio? (Taip arba Ne)

□ Seksualinių patyčių, juokelių, pastabų ar
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klausimų (Taip arba Ne)
□ Spaudimo susitikti/pasimatyti (Taip arba Ne)
□ Laiškų, skambučių, el.pašto žinučių (Taip arba
Ne)
□ Lietimų, nepageidaujamo priartėjimo, glostymų
ir panašiai (Taip arba Ne)
□ Užuominų dėl seksualinių santykių (Taip arba
Ne)
□ Persekiojimų (Taip arba Ne)
□ Užpuolimų (Taip arba Ne)
Jei taip, pažymėkite, ar kreipėtės pagalbos /
patarimo į Universiteto vadovus arba Dėstytojų
ir darbuotojų etikos kodekso priežiūros
komisiją?
□ Universiteto vadovus
□ Dėstytojų ir darbuotojų etikos kodekso
priežiūros komisiją
Jei taip, kokio efekto sulaukta?
□ Pasijaučiau geriau
□ Pasijaučiau blogiau
□ Situacija pagerėjo
□ Situacija pablogėjo
□ Niekas nepasikeitė

5.6. Ar patyrėte netoleruotino savo vadovo ar
studento elgesio? (Taip arba Ne)

□ Seksualinių patyčių, juokelių, pastabų ar
klausimų (Taip arba Ne)
□ Spaudimo susitikti/pasimatyti (Taip arba Ne)
□ Laiškų, skambučių, el.pašto žinučių (Taip
arba Ne)
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□ Lietimų, nepageidaujamo priartėjimo,
glostymų ir panašiai (Taip arba Ne)
□ Užuominų dėl seksualinių santykių (Taip arba
Ne)
□ Persekiojimų (Taip arba Ne)
□ Užpuolimų (Taip arba Ne)
Jei taip, pažymėkite, ar kreipėtės pagalbos /
patarimo į Universiteto vadovus arba
Dėstytojų ir darbuotojų etikos kodekso
priežiūros komisiją?
□ Universiteto vadovus
□ Dėstytojų ir darbuotojų etikos kodekso
priežiūros komisiją
Jei taip, kokio efekto sulaukta?
□ Pasijaučiau geriau
□ Pasijaučiau blogiau
□ Situacija pagerėjo
□ Situacija pablogėjo
□ Niekas nepasikeitė

6. VADYBA IR INSTITUCIJOS VALDYMAS
6.1. Ar šiuo metu užimate vadovaujančią
poziciją universitete?

□ Taip

□ Ne

Jei Taip pereikite prie klausimo 6.2
Jei Ne pereikite prie klausimo 6.4
6.2. Kokios yra jūsų pareigos?

□ Rektorius / Prorektorius
□ Dekanas / Prodekanas / Mokslinio centro
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direktorius
□ Mokslinių tyrimų grupės vadovas
□ Katedros vedėjas
□ Kita (Prašome nurodyti)..................................
6.3 Koks jūsų pavaldinių skaičius?
(Apibraukite)
6.4. Ar jums žinoma Lyčių studijų centro
veikla?

Nuo 1–5 , 6–10, 11–20, 21–50, 51–100, >100

□ Taip – reguliariai tuo domiuosi
□ Taip – retai tuo domiuosi
□ Ne

6.4.1 Ar jūs žinote, kas Jūsų institucijoje yra
atsakingas už lygių galimybių diegimą,
atsižvelgiant į įstatymus, susijusius su
moterų ir vyrų lygybę?

6.4.2 Kokios veiklos ėmėsi Universiteto
Taryba ir Senatas įdiegdami lyčių lygybę?
6.5. Kaip jūs suprantate moterų ir vyrų
lygybę Šiaulių universitete, siejant ją su:
karjeros vystymu, atlyginimu, galimybe
kopti karjeros laiptais, kvalifikacijos
tobulinimo galimybe, atstovavimu
universiteto valdyme?

□ Universiteto taryba

□ Taip

□ Ne

□ Senatas

□ Taip

□ Ne

□ Rektorius

□ Taip

□ Ne

Įrašykite ....................

□ Moterys yra žymiai nepalankesnėje padėtyje
□ Moterys yra šiek tiek nepalankesnėje padėtyje
□ Nėra jokio skirtumo
□ Vyrai yra šiek tiek nepalankesnėje padėtyje
□ Vyrai yra žymiai nepalankesnėje padėtyje
□ Neturiu nuomonės / nežinau
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7. DEMOGRAFINĖ INFORMACIJA
7.1. Jūsų lytis?

□ Moteris
□ Vyras

7.2. Jūsų amžius?

□ Mažiau nei 30
□ 30–39
□ 40–49
□ 50–59
□ Virš 60

7.3. Ar turite partnerį, sutuoktinį?

□ Taip
□ Ne

7.4. Ar jūsų partneris(-ė) / sutuoktinis(-ė)
šiuo metu dirba?

Jei „Taip“, pereikite prie klausimo 7.4
Jei „Ne“, pereikite prie klausimo 7.5
□ Dirba visą darbo dieną
□ Dirba ne visą darbo dieną
□ Ne
Jei taip, ar jūsų partneris(-ė) / sutuoktinis(-ė)
šiuo metu dirba universitete?
□ Taip, toje pačioje mokslo srityje
□ Taip, kitoje mokslo srityje
□ Nedirba universitete

7.5 Ar turite išlaikomų (vaikų ir pan.) ar
globojamų (suaugusių) asmenų?

□ Taip
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□ Ne
Jei „Taip“, prašau pažymėkite tinkamus, ir
nurodykite, keliais išlaikomais vaikais ir / ar
suaugusiais rūpinatės?:
□ Taip – vaikai iki 6 metų. Nurodyti kiek: 1 ,2 ,3>
□ Taip – vaikai nuo 6 iki 18 metų. Nurodyti kiek:
1 ,2 ,3>
□ Taip – priklausomi jauni suaugusieji,
gyvenantys kartu. Nurodyti kiek: 1 ,2 ,3>
□ Taip – priklausomi globojami suaugusieji
asmenys (tėvai, seneliai, neįgalieji). Nurodyti
kiek: 1 ,2 ,3>
7.6. Ar turite papildomų komentarų apie šią
apklausą? Kokias papildomas temas
siūlytumėte įtraukti į apklausą? Išvardinkite
jas.

□ Ne
...........................................

Apklausa baigta!
Dėkojame už sugaištą
laiką!
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