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F priedas. Anketa ekspertams (SAW) 

Mieli ekspertai, 

esu vadybos krypties studijų programos doktorantė, vykdau tyrimą „Žinių sinergijos 

vertinimas“. Siekdama gauti tikslią ir objektyvią informaciją, Jūsų prašau atsakyti į 

klausimus. Ją atlikti neužtruks nei 10 minučių. Pasirinktus laukelius žymėkite spausdami 

ant kvadratėlio, kituose atsakymuose reikės surašyti eilės numeriukus arba procentinį 

vertinimą. Anketos tikslas skirtas išranguoti žinių blokus ir jų veiksnius, t.y. surikiuoti 

eilės tvarka, ir suteikti jiems reikšmingumus.  

Remdamasi tyrėjo etika, įsipareigoju ir garantuoju, kad rezultatai bus pateikiami 

tik apibendrinti ir jeigu atitinkame langelyje įrašysite savo elektroninį paštą, galėsite gauti 

apklausos rezultatų informaciją. Apklausa yra anoniminė. 

 

LYTIS PAREIGOS 

Moteris  

 

Vyras 

 

Pareigos 

DARBO STAŽAS  

1-5 metai

  

 

Daugiau nei 5 

iki 10 metų 

 

Daugiau nei 10 

iki 15 metų 

 

Daugiau nei 15 

iki 20 metų 

 

Daugiau nei 20 

iki 25 metų 

 

Daugiau nei 25 

metai 

 

Elektroninis pašto adresas: Įrašykite el. pašto adresą 

Išsilavinimas: Įrašykite 

 

Suteikite rangą išreikštinių ir neišreikštinių žinių blokams (tikslesnė informacija pateikta 

priede 1-oje lentelėje). 

Žinių blokai Reitingas (surikiuokite numeruodami 1, 1,5 

arba 2, 1 - svarbus, 1,5 - vienodai svarbūs, 2 

- ne toks svarbus) 

Išreikštinės žinios – (angl. explicit ), t. y. 

jau dokumentuotos žinios (specialybės, 

kultūrinės ir pan.). 

Pasirinkite reikšmę iš sąrašo 

Neišreikštinės žinios – (angl. tacit), t. y. 

nedokumentuotos žinios (darbuotojų 

įgūdžiai, patirtis, talentas ir pan.). Tai 

žinios susiformavusios dėl asmens 

mokėjimo suprasti, vertinti, apdoroti 

gaunamą iš aplinkos ir kitų asmenų 

informaciją. 

Pasirinkite reikšmę iš sąrašo 

 



176 PRIEDAI 

 

Suteikite reikšmingumus (procentais) išreikštinių ir neišreikštinių žinių blokams. 

Reikšmingumų suma turėtų būti lygi 100%. 

Žinių blokai Reikšmingumas  

Išreikštinės žinios  Įveskite skaičių % 

Neišreikštinės žinios  Įveskite skaičių % 

 

Kurie, jūsų nuomone, išreikštinių žinių veiksniai yra svarbiausi (surikiuokite 

numeruodami nuo 1 iki 10, 1-svarbiausias, 10-visiškai nesvarbus)? Skiriant balus, balai 

neturi pasikartoti. 

Žinių blokas Veiksniai Reitingas 

Išreikštinės 

žinios  

Išsilavinimas  Pasirinkite reikšmę iš sąrašo 

Technologijų naudojimas darbe Pasirinkite reikšmę iš sąrašo  

Profesinė patirtis  Pasirinkite reikšmę iš sąrašo 

Pareigų lygis Pasirinkite reikšmę iš sąrašo 

Darbuotojo darbo užmokestis Pasirinkite reikšmę iš sąrašo 

Kvalifikacijos tobulinimas Pasirinkite reikšmę iš sąrašo 

 

Suteikite reikšmingumus (procentais) išreikštinių žinių bloko veiksniams. Reikšmingumų 

suma turėtų būti lygi 100%. 

Žinių blokas Veiksniai Reikšmingumas 

Išreikštinės 

žinios  

Išsilavinimas  Įveskite skaičių % 

Technologijų naudojimas darbe Įveskite skaičių % 

Profesinė patirtis  Įveskite skaičių % 

Pareigų lygis Įveskite skaičių % 

Darbuotojo darbo užmokestis Įveskite skaičių % 

Kvalifikacijos tobulinimas Įveskite skaičių % 

 

Kurie, jūsų nuomone, neišreikštinių žinių veiksniai yra svarbiausi (surikiuokite 

numeruodami nuo 1 iki 10, 1-svarbiausias, 10-visiškai nesvarbus)? Skiriant balus, balai 

neturi pasikartoti. 

Žinių blokas Veiksniai Reitingas 

Neišreikštinės 

žinios 

 

Darbo sudėtingumas Pasirinkite reikšmę iš sąrašo 

Darbuotojo įtaka organizacijos 

tikslų įgyvendinimui 
Pasirinkite reikšmę iš sąrašo 

Darbo kultūra Pasirinkite reikšmę iš sąrašo 

Atsakomybė Pasirinkite reikšmę iš sąrašo 

Motyvacija dirbti Pasirinkite reikšmę iš sąrašo 
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Žinių blokas Veiksniai Reitingas 

Savarankiškumas darbe Pasirinkite reikšmę iš sąrašo 

 

Suteikite reikšmingumus (procentais) neišreikštinių žinių bloko veiksniams. 

Reikšmingumų suma turėtų būti lygi 100%. 

Žinių blokas Veiksniai Reikšmingumas 

Neišreikštinės 

žinios 

 

Darbo sudėtingumas Įveskite skaičių % 

Darbuotojo įtaka organizacijos 

tikslų įgyvendinimui 
Įveskite skaičių % 

Darbo kultūra Įveskite skaičių % 

Atsakomybė Įveskite skaičių % 

Motyvacija dirbti Įveskite skaičių % 

Savarankiškumas darbe Įveskite skaičių % 

 

Ačiū už atsakymus! 

Priedai 

1 lentelė. Žinių savybės 

Žinių savybės 

žinios Išreikštinės Neišreikštinės 

Formaliai išreiškiamos Glūdi pasąmonėje 

Turėtojas žino apie jas Turėtojas gali nežinoti apie jas 

Dokumentuotos (raštu, vaizdo ir garso 
įrašais, skaitmeniniu būdu) 

Nedokumentuotos, gali būti pastebėtos, 
tačiau būna neapčiuopiamos 

Lengvai kopijuojamos Sunkiai kopijuojamos 

Gali būti perduodamos tiesiogiai ir 
netiesiogiai bendraujant, t. y. 
peržiūrėtos ar išgirstos 

Perduodamos tiesiogiai bendraujant 

Saugomos saugyklose (duomenų 
bazėse) 

Laikomos savyje 

Paprasta sklaida Sudėtinga sklaida 

Susistemintos Chaotiškos  

Pagrįstos praktika Pagrįstos refleksais, kūrybiškumu 

 

Rangavimo skalė 

1 (svarbiausias) 

2 (svarbus) 

3 (daugiau svarbus nei nesvarbus) 

4  (labai mažai svarbus)  

5 (mažiau svarbus nei nesvarbus) 

 

 

 

 

6 (nei svarbus nei nesvarbus) 

7 (labai mažai nesvarbus) 

8 (daugiau nesvarbus nei svarbus) 

9 (nesvarbus) 

10 (visiškai nesvarbus)  


