
 

Lietuvos aukštųjų mokyklų  

Karjeros valdymo informacinės sistemos  

KARJERA.LT pristatymas Vilniaus universitete 

 

„Jaunų talentų pritraukimo ir bendradarbiavimo galimybės“ 

 

KAIP GIMĖ SISTEMA 

 

KARJERA.LT - kūrė 25 Lietuvos aukštosios mokyklos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 

lėšomis įgyvendindamos valstybės planinį projektą „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir 

karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo 

specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių kūrimas (I etapas)" (Nr. VP1-2.3.-

ŠMM-01-V-01-001), sujungę žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius.  

 

Informacinė sistema valdoma per konsorciumą, kurį administruoja Vilniaus universitetas. 

 

TIKSLAS. NAUDOS GAVĖJAI 

 

KARJERA.LT - studentų karjeros valdymo paslaugų, asmeninės karjeros valdymo ir absolventų 

karjeros stebėsenos priemonių visumą realizuojanti informacinė sistema. 

 

Tikslas – teikti studentui/absolventui asmeninės karjeros valdymui reikalingą informaciją, įrankius ir 

paslaugas, kurie pagerintų jų įsidarbinimo lygį ir pasitenkinimą savo karjera. Studentams ir 

absolventams sistema leidžia sėkmingai siekti profesinių tikslų, darbdaviams – atrasti perspektyvių 

darbuotojų, o plačiajai visuomenei – susipažinti su absolventų karjeros situacija darbo rinkoje. 

 

 

SISTEMOJE DALYVAUJANČIOS LIETUVOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS 

 

Universitetai (10) 

 

 Aleksandro Stulginskio universitetas  

 Kauno technologijos universitetas  

 Klaipėdos universitetas  

 Lietuvos edukologijos universitetas  

 Lietuvos muzikos ir teatro akademija  

 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas  

 Mykolo Romerio universitetas  

 Šiaulių universitetas  

 Vilniaus universitetas  

 Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Kolegijos (15) 

 

 Alytaus kolegija  

 Kauno kolegija  

 Klaipėdos valstybinė kolegija  

 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla  

 Marijampolės kolegija  

 Panevėžio kolegija  

 Socialinių mokslų kolegija  

 Šiaulių valstybinė kolegija  

 Šiaurės Lietuvos kolegija  

 Utenos kolegija  

 V. A. Graičiūno aukštoji vadybos 

mokykla  

 Vilniaus kolegija  

 Vilniaus kooperacijos kolegija  

 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija  

 Žemaitijos kolegija 

 

Šiuo metu sistemoje yra prisiregistravę virš 14407 studentų ir absolventų. 

 

 



NAUDA DARBDAVIUI 

 

Informacinėje sistemoje KARJERA.LT galite skelbti informaciją apie save ir taip pasiekti plačią 

Lietuvos studentų bei absolventų auditoriją, patraukti jaunų specialistų dėmesį. Tai puiki erdvė 

prisidėti prie socialiai atsakingos organizacijos, kuriai rūpi jaunų žmonių ateitis ir kuri nori investuoti 

į jų pasirengimą karjerai, įvaizdžio formavimo. 

 

Darbdavys KARJERA.LT sistemoje gali: 

 

 Rasti ir ugdyti talentus 

 Publikuoti darbo ir praktikos skelbimus 

 Skelbti naujienas ir renginius 

 Stebėti rinkos tendencijas 

 Gauti socialinių apklausų duomenis 

 

KAIP PRISIJUNGTI PRIE KARJERA.LT 

 

Šiuo metu prie KARJERA.LT gali prisijungti visi Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Kol kas ši 

paslauga yra nemokama. 

  

Prisijungimas vyksta sekančiu būdu: 

 

 Pasirašoma sutartis (sutartis galite rasti čia) 

 Darbdaviui suteikiama prieiga (gavus skanuotą sutarties versiją) 

 Darbdavys aktyvuoja prieigą per elektroninius valdžios vartus ir sėkmingai naudojasi 

KARJERA.LT paslaugomis 

 Galiausiai darbdavys užbaigia prisijungimo procesą išsiųsdamas sutarties originalo du 

egzempliorius šiuo adresu: 

 
Viktorija Bražiūnaitė 

Vilniaus universitetas 

VU Studijų direkcija 

Karjeros ir konsultavimo skyrius 

Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kab. 

LT-10222 Vilnius 

 

 

KONTAKTAI 

 

Viktorija Bražiūnaitė 

Karjera.lt partnerystės su darbdaviais koordinatorė 

Mob. 8 620 75031   

El. p. viktorija.braziunaite@cr.vu.lt 
____________________________________________ 

 

Karjeros valdymo informacinės sistemos konsorciumas 

Administruojanti aukštoji mokykla – Vilnius universitetas 

 

VU Studijų direkcija 

Karjeros ir konsultavimo skyrius 

Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kab., LT-10222 Vilnius 
 

https://karjera.lt/web/guest/duk-darbdaviams
mailto:viktorija.braziunaite@cr.vu.lt

