
Profesinio orientavimo projektas „Studentų ugdymas karjerai 

Ši projektin÷ veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo main
paramos fondas. 
Ši medžiaga atspindi projekto vykdytojų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos 
Komisija neatsako už šios medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.

PRADöK DARBO PAIEŠKĄ!
 

 
POKALBIS SU DARBDAVIU

 
Susirasti norimą darbą n÷ra lengva 
mok÷ti save pristatyti darbdaviui, t.y. atskleisti savo žinias, norus, karjeros lūkesčius, parodyti, kad 
gali dirbti ir prisid÷ti prie įmon÷s augimo. Tod÷l tinkamai
Nepamiršk, kad ieškant darbo, vien žinių ir profesinių įgūdžių nepakanka. Tau reikia geb÷jimo 
bendrauti, pateikti ir apginti sav
iniciatyvus, atviras naujov÷ms, kupinas naujų id÷jų, drąsiai įgyvendink savo svajonę, t.y. 
nuosavą verslą ir tokiu būdu užsidirbk pinigus.

 
Pagalvok: 
� Kokioje srityje nor÷tum dirbti? 
� Ar numatei konkrečią įmonę, kurioje nor÷tum save realizuoti? 
� Ką tur÷tum žinoti nor÷damas s÷kmingai pasiruošti pokalbiui su darbdaviu? 
� Ar esi pasirengęs nuolat atnaujinti savo profesinius įgūdžius ir kvalifikaciją? 
� Ar pagalvojai apie nuosavo verslo galimybę? 
� Kokiu verslu nor÷tum užsiimti?

 
Pasiruošk pokalbiui su darbdaviu:
� Sukaupk kuo daugiau informacijos apie įmonę/įstaigą, su kurios a
� Gerai pagalvok apie darbą, kurį nor÷tum dirbti.
� Atidžiai perskaityk savo motyvacinį laišką ir CV, kuriuos siuntei, pagalvok, kaip paaiškinsi 

teigiamus ir neigiamus aspektus.
� Permąstyk galimus klausimus, kuriuos gali užduoti, pasirenk į ju
� Gerai apmąstyk, ką nor÷tum pasakyti apie save ir pageidaujamą darbą.
� Tvarkingai apsirenk, būtų idealu, jei žinotum, kaip toje įmon÷je/įstaigoje rengiamasi ir 

prisitaikytum prie jos darbuotojų stiliaus.
� Tur÷k diplomą ir kitus dokumentus.

 
Patarimai einant į pokalbį su darbdaviu:
� Niekada nev÷luok, tačiau ir nesistenk atvykti daug anksčiau. Abiem atvejais gali sudaryti 

papildomą rūpestį. 
� Atsakin÷damas į klausimus pokalbio metu žiūr÷k pašnekovui į akis, bet nespoksok be saiko.
� Kalb÷k ramiai, aiškiai, nedemonstruok emocijų, ypač neigiamų.
� Pokalbio metu nieko blogo nekalb÷k apie buvusius ar esamus darbdavius.
� Į klausimus atsakin÷k trumpai ir aiškiai, nepasakok ilgų istorijų.
� Būk atidus, nepertraukin÷k pašnekovo, įd÷miai klausykis.
� Stenkis suvaldyti nerimą, įtampą, nepereik į gynybą, žinok, kad gali būti užduodami 

provokaciniai klausimai. 
 

Dažniausiai pokalbio metu užduodami klausimai:
� Kod÷l jūs norite dirbti šioje įmon÷je?
� Kod÷l pretenduojate į šias pareigas?
� Kod÷l norite keisti darbą? Kod÷l ieš
� Kokią patirtį turite šioje srityje?
� Kod÷l mes tur÷tume būtent jus priimti į darbą?
� Išvardinkite savo pranašumus ir silpnybes.
� Kas nepatiko ankstesniame darbe?
� Kokie jūsų profesiniai laim÷jimai?
� Kuo jūs geresnis už kitus kandidatus?

„Studentų ugdymas karjerai – studento karjeros s÷km÷s link“ (Nr. EG

i projektin÷ veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo main

dytojų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos 
Komisija neatsako už šios medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą. 

PRADöK DARBO PAIEŠKĄ! 

POKALBIS SU DARBDAVIU 

Susirasti norimą darbą n÷ra lengva – reikia d÷ti daug pastangų. Šiame žingsnyje svarbiausia 
mok÷ti save pristatyti darbdaviui, t.y. atskleisti savo žinias, norus, karjeros lūkesčius, parodyti, kad 
gali dirbti ir prisid÷ti prie įmon÷s augimo. Tod÷l tinkamai pasiruošk pokalbiui su būsimu darbdaviu. 
Nepamiršk, kad ieškant darbo, vien žinių ir profesinių įgūdžių nepakanka. Tau reikia geb÷jimo 
bendrauti, pateikti ir apginti savo nuomonę. Pamąstyk ir apie nuosavo verslo galimybę. Jei esi 
iniciatyvus, atviras naujov÷ms, kupinas naujų id÷jų, drąsiai įgyvendink savo svajonę, t.y. 

ir tokiu būdu užsidirbk pinigus. 

Kokioje srityje nor÷tum dirbti?  
Ar numatei konkrečią įmonę, kurioje nor÷tum save realizuoti?  
Ką tur÷tum žinoti nor÷damas s÷kmingai pasiruošti pokalbiui su darbdaviu? 
Ar esi pasirengęs nuolat atnaujinti savo profesinius įgūdžius ir kvalifikaciją? 
Ar pagalvojai apie nuosavo verslo galimybę?  
Kokiu verslu nor÷tum užsiimti? 

Pasiruošk pokalbiui su darbdaviu: 
Sukaupk kuo daugiau informacijos apie įmonę/įstaigą, su kurios atstovu susitiksi.
Gerai pagalvok apie darbą, kurį nor÷tum dirbti. 
Atidžiai perskaityk savo motyvacinį laišką ir CV, kuriuos siuntei, pagalvok, kaip paaiškinsi 
teigiamus ir neigiamus aspektus. 
Permąstyk galimus klausimus, kuriuos gali užduoti, pasirenk į juos atsakymus.
Gerai apmąstyk, ką nor÷tum pasakyti apie save ir pageidaujamą darbą.
Tvarkingai apsirenk, būtų idealu, jei žinotum, kaip toje įmon÷je/įstaigoje rengiamasi ir 
prisitaikytum prie jos darbuotojų stiliaus. 
Tur÷k diplomą ir kitus dokumentus. 

rimai einant į pokalbį su darbdaviu: 
Niekada nev÷luok, tačiau ir nesistenk atvykti daug anksčiau. Abiem atvejais gali sudaryti 

Atsakin÷damas į klausimus pokalbio metu žiūr÷k pašnekovui į akis, bet nespoksok be saiko.
aiškiai, nedemonstruok emocijų, ypač neigiamų. 

Pokalbio metu nieko blogo nekalb÷k apie buvusius ar esamus darbdavius.
Į klausimus atsakin÷k trumpai ir aiškiai, nepasakok ilgų istorijų. 
Būk atidus, nepertraukin÷k pašnekovo, įd÷miai klausykis. 

dyti nerimą, įtampą, nepereik į gynybą, žinok, kad gali būti užduodami 

Dažniausiai pokalbio metu užduodami klausimai: 
Kod÷l jūs norite dirbti šioje įmon÷je? 
Kod÷l pretenduojate į šias pareigas? 
Kod÷l norite keisti darbą? Kod÷l ieškote darbo? 
Kokią patirtį turite šioje srityje? 
Kod÷l mes tur÷tume būtent jus priimti į darbą? 
Išvardinkite savo pranašumus ir silpnybes. 
Kas nepatiko ankstesniame darbe? 
Kokie jūsų profesiniai laim÷jimai? 
Kuo jūs geresnis už kitus kandidatus? 

 
studento karjeros s÷km÷s link“ (Nr. EG-2013-196) 

i projektin÷ veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų 

dytojų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos 

reikia d÷ti daug pastangų. Šiame žingsnyje svarbiausia 
mok÷ti save pristatyti darbdaviui, t.y. atskleisti savo žinias, norus, karjeros lūkesčius, parodyti, kad 

pokalbiui su būsimu darbdaviu. 
Nepamiršk, kad ieškant darbo, vien žinių ir profesinių įgūdžių nepakanka. Tau reikia geb÷jimo 

o nuomonę. Pamąstyk ir apie nuosavo verslo galimybę. Jei esi 
iniciatyvus, atviras naujov÷ms, kupinas naujų id÷jų, drąsiai įgyvendink savo svajonę, t.y. prad÷k 

Ką tur÷tum žinoti nor÷damas s÷kmingai pasiruošti pokalbiui su darbdaviu?  
Ar esi pasirengęs nuolat atnaujinti savo profesinius įgūdžius ir kvalifikaciją?  

tstovu susitiksi. 

Atidžiai perskaityk savo motyvacinį laišką ir CV, kuriuos siuntei, pagalvok, kaip paaiškinsi 

os atsakymus. 
Gerai apmąstyk, ką nor÷tum pasakyti apie save ir pageidaujamą darbą. 
Tvarkingai apsirenk, būtų idealu, jei žinotum, kaip toje įmon÷je/įstaigoje rengiamasi ir 

Niekada nev÷luok, tačiau ir nesistenk atvykti daug anksčiau. Abiem atvejais gali sudaryti 

Atsakin÷damas į klausimus pokalbio metu žiūr÷k pašnekovui į akis, bet nespoksok be saiko. 

Pokalbio metu nieko blogo nekalb÷k apie buvusius ar esamus darbdavius. 

dyti nerimą, įtampą, nepereik į gynybą, žinok, kad gali būti užduodami 



 
Profesinio orientavimo projektas „Studentų ugdymas karjerai – studento karjeros s÷km÷s link“ (Nr. EG-2013-196) 

Ši projektin÷ veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas. 
Ši medžiaga atspindi projekto vykdytojų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos 
Komisija neatsako už šios medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą. 

� Ką apie jus gal÷tų papasakoti buvę darbdaviai ar kolegos? 
� Ką gal÷tum÷te pasakyti apie savo buvusį vadovą? 
� Ar gal÷tum÷te gauti rekomendaciją? 
� Kaip elgiat÷s konfliktinių situacijų metu? 
� Kod÷l tiek laiko nedirbote? 
� Kokio atlyginimo tikit÷s? 
� Už ką žmogui mokama alga? 
� Ką esate gird÷jęs apie mūsų įmonę/įstaigą? 
� Kaip įsivaizduojate save mūsų įmon÷je/įstaigoje po vienerių, dvejų, ... metų? 

 
Netipiniai, provokaciniai (kartais agresyvūs) darbdavio klausimai: 
� Jeigu jūs sakote, kad esate protingas ir sumanus žmogus, tai kod÷l nesate turtingas? 
� Ką galvojate apie gatv÷s prekeivius ar valkatas? 
� Kod÷l pageidaujate tokio mažo (ar didelio) atlyginimo? 
� Kaip įsitikinti, ar esate doras žmogus? 
� Kod÷l kanalizacijos šulinių dangčiai dažniausiai būna apvalūs? 

Į provokacinius klausimus nebūtina atsakyti tiksliai (pvz. į paskutinį klausimą), darbdaviui svarbiau 
kaip tu į tokį klausimą atsakysi, ar nepasimesi, ar būsi originalus su savo atsakymu. Taip pat 
nerekomenduojama į provokacinį klausimą atsakyti klausimu „O kuo šis klausimas susijęs su 
būsimu darbu?“. Svarbiausia - nepasimesk! 

 
Tinkamo darbo suradimas n÷ra paskutinis karjeros žingsnis. Tau nuolat teks sugrįžti į kiekvieną iš 
jų, iš naujo įvertinti save, savo poreikius ir galimybes. Pastoviai sek savo tobul÷jimą, mokykis naujų 
dalykų, kelk kvalifikaciją. O jeigu pajusi, jog stovi vietoje, nebijok apsvarstyti profesijos ar darbo 
keitimo galimybių. 
Karjera bus s÷kminga, tik mokantis visą gyvenimą, nuolat gilinant ir atnaujinant žinias! 
 


