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Tyrimo organizavimas
Kauno kolegijos Kokybės valdymo skyrius vykdė 2020 – 2021 m. m. pirmojo kurso studentų
apklausą. Apklausos tikslas – atskleisti pirmakursių požiūrį į studijas Kauno kolegijoje bei sužinoti
studijų pasirinkimo motyvus, adaptavimosi Kolegijoje ypatumus, tolesnius jų lūkesčius.
Tyrimo vykdymo laikotarpis: 2021 m. kovo 16 d. – balandžio 16 d.
Tyrimo tikslas: atskleisti pirmakursių požiūrį į studijas Kauno kolegijoje bei sužinoti studijų
pasirinkimo motyvus.
Tikslinė grupė: 2020 – 2021 m. m. Kauno kolegijos I-ojo kurso studentai.
Tyrimo metodas – anketinė apklausa (rinkti kiekybinio ir kokybinio pobūdžio empiriniai
duomenys). Apklausa vykdyta elektroninėje erdvėje, naudojant LimeSurvey apklausų sistemą.
Duomenys apdoroti naudojant SPSS 20 for Windows programą.
Vykdant pirmakursių apklausą nebuvo atliekama studentų atranka, t. y. atlikta ištisinė visų
pirmojo kurso studentų apklausa. Kvietimai dalyvauti apklausoje buvo išsiųsti visiems pirmojo kurso
studentams, studijuojantiems nuolatinėse ir ištęstinėse studijų formose. Iš viso išsiųsti 1476
pakvietimai dalyvauti apklausoje.
Tyrimo patikimumas. Tyrimas yra statistiškai patikimas. Imties patikimumas - 95 proc., paklaida
2,66 proc. Tyrimo generalinė populiacija – 1476 pirmojo kurso studentai, iš jų: 476 pirmakursiai
studijuoja Medicinos fakultete (MF), 494 – Verslo fakultete (VF), 240 – Menų ir ugdymo fakultete, 228
– Technologijų fakultete, 41 – Tauragės skyriuje (TaS). Bendras anketų grįžtamumas – 707 (47,9
proc.), anketų grįžtamumas padaliniuose: MF – 60,3 proc., MUF – 49,17 proc., VF – 40,08 proc., TF –
39,04 proc., TaS – 36,59 proc.
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Duomenys apie respondentus
Iš viso apklausoje dalyvavo 707 studentai, iš jų: 287 (40,59 proc.) – Medicinos fakulteto
studentai, 198 (28,01 proc.) – Verslo faklulteto studentai, 118 (16,69 proc.) – Menų ir ugdymo
fakulteto studentų, 89 (12,59 proc.) – Technologijų fakulteto studentai, 15 (2,12 proc.) – Tauragės
skyriaus studentų. Aktyviausiai apklausoje dalyvavo nuolatinėse studijose studijuojantys pirmojo
kurso studentai (92,36 proc.). Pirmakursių pasiskirstymas pagal studijų formą ir finansavimo pobūdį
pateikiamas 2 ir 3 paveiksluose.
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Ne pirmus metus stebima tendencija, kad ketvirtadalis visų Kolegijos pirmakursių (25,88 proc.)
ne tik studijuoja, bet tuo pačiu metu ir dirba (4 pav.). Mažiausiai dirbančių pirmo kurso studentų yra
Medicinos fakultete – 19,16 proc., daugiausiai Tauragės skyriuje – 80 proc., kituose padaliniuose – 28
– 29 proc. Įvertinus pagal studijų programas, aktyviausi buvo Bendrosios praktikos slaugos (59),
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (52), Logistikos (35), Kosmetologijos (35), Odontologinės
priežiūros (35) studijų programų studentai.
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Tyrimo rezultatai
Tyrimo metu buvo atskleista, kad pagrindinis informacijos paieškos apie studijas kanalas yra
aukštosios mokyklos interneto svetainė. 76,38 proc. Kolegijos pirmakursių informacijos ieškojo Kauno
kolegijos interneto svetainėje. Šiuo informacijos šaltiniu labiausiai naudojosi Verslo ir Technologijų
fakultetuose studijuojantys pirmakursiai (po 82 proc.). Taip pat informacijos apie studijas ieškoma
LAMA BPO interneto svetainėje (53,04 proc.). Svarbus informacijos šaltinis – buvusių ir besimokančių
studentų rekomendacijos. 43,56 proc. apklaustų pirmo kurso studentų nurodė, kad klausinėjo apie
studijas buvusių ar esamų Kauno kolegijos studentų. Taip pat vieni iš populiariausių paieškos kanalų
išlieka: leidinys / portalas „Kur stoti“, dalyvavimas studijų parodose. (5 pav.). Tauragės skyriaus
studentai dažniau tiesiogiai kreipėsi į aukštąją mokyklą dėl informacijos apie studijas (33 proc.) nei
kitų padalinių studentai.

Susitikimai su aukštųjų mokyklų atstovais (online),
kuriuos organizavo mano mokykla

4,95%

Besimokančių ir buvusių studentų rekomendacijos
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto
svetainė

43,56%
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Informacija www.lamabpo.lt

53,04%
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Aukštųjų mokyklų atvirų durų dienos (on line)
Asmeninis kreipimasis į aukštąją mokyklą

31,40%
10,61%
7,50%

Leidinys "Kur stoti"/ portalas www.kurstoti.lt
Naujienų portalai (www.15min.lt; www.delfi.lt ir kt.)

29,70%
3,25%

Aukštųjų mokyklų interneto svetainės
Socialiniai tinklai (Facebook, Instagram, LinkedIn ir kt.)
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5 pav. Informacijos apie studijas paieškos kanalai 2020 -2021 m., proc.

Pirmo kurso studentų sprendimą studijuoti Kolegijoje nulėmė dominanti konkreti studijų
programa, vykdoma Kauno kolegijoje (68,18 proc.), noras įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių
(64,07 proc.) bei noras studijuoti Kaune (56,86 proc.). Analizuojant pirmo kuroso studentų atsakymus
pagal padalinius, pastebima, kad šiek tiek didesnė yra studentų, neįstojųsių į kitą pasirinktą aukštąją
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mokyklą, dalis yra Verslo fakultete (22 proc.) ir Medicinos fakultete (19 proc.) nei kituose
padaliniuose.
Neįstojau į kitą pasirinktą aukštąją mokyklą

16,97%

Norėjau studijuoti Kaune
Kauno kolegija viena iš pirmaujančių aukštųjų mokyklų
Lietuvoje
Rekomendavo draugai, pažįstami, studijuojantys
(studijavę) Kauno kolegijoje

56,86%

16,55%
22,07%

Buvo siūloma man tinkama studijų forma (nuolatinės
studijos, ištęstinės studijos)

28,01%

Norėjau įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių

64,07%

Domino konkreti studijų programa, esanti Kauno
kolegijoje
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68,18%
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40,00%

60,00%

80,00%

6 pav. Kauno kolegijos pasirinkimo motyvai

Nors 44 proc. pirmo kurso studentų klausinėjo informacijos apie studijas buvusių/esamų
kolegijos studentų, tačiau tik 22 proc. nurodė, kad jų rekomendacijos turėjo įtakos renkantis studijas
Kolegijoje.
Renkantis studijų programą, pirmakursių motyvai nekinta (7 pav.). Svarbiausiais kriterijais
išlieka:








Studijų programos perspektyvumas. Studijų programos perspektyvumą labiausiai
akcentavo Technologijų fakulteto studentai (65,17 proc.), mažiausiai – Menų ir ugdymo
fakulteto studentai (37,29 proc.).
Baigus studijų programą tikimasi greit rasti darbą. Šį kriterijų šiek tiek dažniau rinkosi
Medicinos fakulteto (59 proc.) ir Technologijų fakulteto (55 proc.) studentai, mažiausiai –
Menų ir ugdymo fakulteto studentai (31,36 proc.).
Aiškios profesinės karjeros galimybės. Aiškiausiai profesines karjeros galimybes įžvelgia
Medicinos (48 proc.) ir Technologijų (47 proc.) fakultetų studentai.
Siekis realizuoti save. Šis kriterijus svarbiausias Menų ir ugdymo fakulteto studentams
(58 proc.).
Praktiškų dalykų, reikalingų darbui, mokymasis. Palyginus padalinių rezultatus, šis
kriterijus nebuvo svarbus tik Tauragės skyriaus studentams.

Tyrimo metu pastebėta, kad beveik visų Kolegijos padalinių pirmo kurso studentai pasirinktą
studijų programą sieja su ateities įsidarbinimo galimybėmis ir profesine karjera, o Menų fakulteto
studentai nors ir įžvelgia ribotas įsidarbinimo galimybes, vis tik akcentuoja savirealizacijos poreikį.
Atsitiktinai pasirinkusių studijų programą daugiausiai yra Verslo fakultete (13 proc.), mažiausiai
Tauragės skyriuje (0 proc.) ir Technologijų fakultete (1 proc.).
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Pasirinkau atsitiktinai, per daug nesvarstydamas
Patarė aplinkiniai
Buvo tinkama studijų kaina
Tik šioje programoje gavau valstybės finansuojamą vietą
Neįstojau į kitą norimą studijų programą
Mano darbas yra susijęs su studijuojama specialybe

7,50%
9,76%
3,39%
6,79%
12,73%
13,72%

Baigus pasirinktą studijų programą, tikiuosi, greitai rasti
darbą

50,92%

Studijuosiu praktiškus dalykus, reikalingus darbui

38,61%

Aiškios profesinės karjeros galimybės

44,55%

Studijų programa yra perspektyvi

52,76%

Studijų programa susijusi su dalykais, kurie man gerai
sekėsi mokykloje

29,28%

Siekis realizuoti save
0,00%

43,85%
20,00%

40,00%

60,00%

7 pav. Studijų programos pasirinkimo motyvai

2020 – 2021 mokslo metų pradžia išskirtinė, kai dėl pasaulį sukausčiusios pandeminės situacijos,
buvo atsisakyta gyvų susitikimų su pirmakursiais, kurių metu pristatoma Kauno kolegija, jos padaliniai,
studijų tvarka, vertinimo sistema ir pan. Juos pakeitė virtualūs pristatymai. 37,91 proc. studentų
vertina, kad įvado į studijas pristatymų metu pateikta informacija buvo naudinga, 35,36 proc. – iš
dalies naudinga, 7,92 proc. – nenaudinga, o 19 proc. studentų nedalyvavo juose. (8 pav.).
Studentai taip pat galėjo pateikti komentarą. Vertinant studentų komentarus, pastebima, kad
net tos pačios studijų programos studentų komentarai labai prieštaringi: pavyzdžiui, vieni teigia, kad
tokio dalyko kaip studijų įvadas iš viso nebuvo, o kiti, kad buvo labai naudingas, susipažino su
vertinimo sistema, padėjo greičiau susiorientuoti aplinkoje. Vis tik didžioji komentavusių teigia, kad
dėl galiojusių su pandemijos situacija susijusių apribojimų įvado į studijas kaip ir nebuvo arba jiems
neteko apie tai girdėti. Nepaisant to, kad anketos klausime buvo pateiktas įvado į studijas savaitės
paaiškinimas, tokius prieštaringus komentarus galėjo lemti labai skirtinga studentų samprata apie tai,
kas turėtų būti „įvadas į studijas“.
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2,97%

18,81%

Taip, pakanka

Naudinga

37,91%

7,92%

Iš dalies naudinga
Nenaudinga

35,36%

Nedalyvavau

8 pav. Įvado į studijas naudingumo vertinimas

39,89%
57,14%

Iš dalies
pakanka
Ne, nepakanka

9 pav. Informacijos apie studijas pakankamumo
vertinimas

Kita dalis komentavusių pastebėjo: įvadas į studijas apsiribojo tik vienu pusvalandžio susitikimu,
kuriame pateikta pakankamai paviršutiniška informacija; susitikimai vyko tik virtualiai per vaizdo
konferencijas ar buvo pristatoma informacija per elektroninius laiškus; trūko tam tikros informacijos
apie studijų dalykus, metodinius reikalavimus ir pan.; kt.
Vis tik pirmo kurso studentams informacijos apie studijas pakanka arba iš dalies pakanka. (9
pav.). Tik 3 proc. apklaustų pirmo kurso studentų, teigia, kad jiems informacijos nepakanka.
Komentaruose pavieniai studentai mini, kad trūksta informacijos apie praktikas, praktikų vietas,
studentų rotaciją, stipendijų skyrimo tvarką, mokėjimo sistemą, kad tenka pačiam ieškotis
informacijos. Studentus neramina tvarkaraščių kaita, netikrumas dėl galimų studijų organizavimo
būdų kaitos šiais mokslo metais.
Tyrimo metu siekta išsiaiškinti, kokia yra pirmakursių nuomonė pradėjus studijuoti Kauno
kolegijoje. 40 proc. studijuojančių teigia, kad rado tai, ko ir tikėjosi, 30,83 proc. studentų studijos yra
sunkesnės nei tikėjosi, 13,86 proc. studentų studijos yra lengvesnės nei tikėjosi, 9,62 proc. apie
studijas dar nespėjo susidaryti jokios nuomonės, 2,69 proc. pirmo kurso studentų yra nusivylę
pasirinkę šias studijas. (10 pav.). Daugiausiai nusivylusių studijų pasirinkimu yra Technologijų fakultete
– 5,62 proc.
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2,69%

2,97%
Radote tai, ko ir tikėjotės

9,62%

Studijuoti yra lengviau, nei tikėjotės
40,03%

Studijuoti yra sunkiau, nei tikėjotės
Apie studijas dar nesusidarėte jokios
nuomonės

30,83%

Jau nusivylėte pasirinkęs (-usi) šias
studijas
13,86%

Kita

10 pav. Nuomonė apie studijas Kauno kolegijoje

Pirmakursiai išsakė, kas lemia jų pasitenkinimą pasirinktomis studijomis Kauno kolegijoje.
Medicinos fakulteto studentai akcentuoja aukštą studijų kokybę, kuri pasižymi įdomiu studijų turiniu,
aiškiai pateikiama studijų medžiaga, praktinėmis paskaitomis, kompetentingais ir geranoriškais
dėstytojais.
Menų ir ugdymo fakultete akcentuojami dėstytojai, studento ir dėstytojo santykis. Studentai
pabrėžia, kad sąmoningai pasirinko studijų programą ir yra patenkinti savo pasirinkimu. Technologijų
fakulteto studentai pasitenkinimą studijomis sieja su pasirinkta studijų programa, įdomiu studijų
turiniu ir ateities perspektyvomis. Verslo fakulteto studentams svarbi dėstytojų kompetencija,
patinka suteikiamos praktinės žinios.
Egzistuoja ir faktoriai, kurie sąlygoja nepalankų požiūrį į Kauno kolegiją, pavyzdžiui:
nepakankama informacijos sklaida, tvarkaraščių kaita, paskaitos vykdymas vakarais, didelis studijų
krūvis, pasitaikančios dėstytojų ar administracijos darbuotojų nekompetencijos apraiškos
(nemandagus bendravimas, neatėjimas į paskaitas nepranešus ir pan.), dėstomi nenaudingi studijų
dalykai, sudėtingas studijų ir darbo derinimas, nepatinka modulinė sistema, grupinių darbų gausa, kt.
Dauguma pirmo kurso studentų yra tvirtai apsisprendę dėl studijų tęsimo Kauno kolegijoje
(71,43 proc, 2020 m. tokių buvo – 69,5proc.). Daugiausiai tvirtai apsisprendusių toliau tęsti studijas
yra Menų ir ugdymo fakultete (77,12 proc.). Mažiau nei penktadalis studentų (18,81 proc.) šiek tiek
abejojo, bet šiuo metu yra tvirtai nusprendę tęsti studijas, tuo tarpu 7,07 proc. svarsto perėjimo į kitą
aukštąją mokyklą galimybę, o 2,26 proc. atsakiusiųjų galvoja apie perėjimą į kitą studijų programą
Kauno kolegijoje (11 pav.).
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2,26%
7,07%

0,42%
Taip, esu tvirtai apsisprendęs (-usi)
tęsti studijas Kauno kolegijoje
Šiek tiek abejojau, bet dabar jau esu
apsisprendęs (-usi) tęsti studijas

18,81%

Nesu tikras (-a), galbūt pereisiu į kitą
aukštąją mokyklą
Nesu tikras (-a), galbūt pereisiu į kitą
studijų programą Kauno kolegijoje

71,43%

Ketinu nutraukti studijas ir jų
nebetęsti

11 pav. Sprendimas dėl studijų Kauno kolegijoje

Apklausos duomenys atskleidė, kad pirmo kurso studentai labai gerai lanko paskaitas, kai
studijos vykdomos nuotoliniu būdu: 45,26 proc. pirmo kurso studentų (2020 m. tokių buvo 26,5 proc.)
savo paskaitų lankomumą įvertino 100 proc., 47,81 proc. (2020 m. – 64,08 proc.) savo paskaitų
lankomumą įvertino 99 – 76 proc. (12 pav.).
5,37%

0,85%

0,00%

100 proc.
45,26%

99 - 76 proc.
75 - 51 proc.
50 - 26 proc.

47,81%

25 - 0 proc.

12 pav. Paskaitų lankomumas

Studentų buvo prašoma pateikti pasiūlymus studijų kokybei, aplinkai, komunikacijos gerinimui. Kadangi
pirmo kurso studentams mažai teko lankytis Kolegijos patalpose, studentai daugiausiai teikė pasiūlymus dėl
komunikacijos tobulinimo. Studentai atkreipė dėmesį, kad Kolegijoje ne visada komunikacija yra sklandi.
Efektyvi komunikacija turėtų pasižymėti šiais bruožais:


Aiški, konkreti ir laiku pateikiama informacija studijų organizavimo klausimais (studijų grafikas,
tvarkaraštis semestrui, savalaikė informacija apie pokyčius (pvz., nuotolinių studijų trukmę,
būsimas kontaktines paskaitas, kt.);
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Išsami, prieinama informacija apie studijų dalykus: studijų dalyko aprašai, vertinimo sistema,
atsiskaitymo terminai, kt.
Dėstytojų tarpusavio komunikacija, derinant atsiskaitymų datas, dalykų turinį;
Pagarbus, tolerantiškas tiek dėstytojo, tiek administracijos atstovų bendravimas su studentais;
Teikiamas grįžtamasis ryšys į gautus studentų nusiskundimus;
Susitikimų su studentų kursu organizavimas semestrui įpusėjus, bet ne jo pabaigoje.

Tobulinant studijų kokybę, reikėtų įvertinti temų kartojimąsi skirtinguose studijų dalykuose,atskirų
dėstytojų dėstymo kokybę (paskaitų vedimą pagal tvarkaraštį, dėstymo metodus, pateikiamos informacijos
naujumą, kt.), racionaliau planuoti studentų darbo krūvį.
Studentams aktualu lankstesnės galimybės derinti studijas ir darbą. Dirbantiems studentams sudėtinga
suderinti studijas pagal nuolat kintantį tvarkaraštį ir darbą, dalyvauti paskaitose rytiniu laiku. Stabilus
tvarkaraštis visam semestrui palengvintų studijų ir darbo derinimą.
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Rezultatų apibendrinimas
1.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pagrindiniai informacijos šaltiniai, renkantis studijas yra
aukštųjų mokyklų interneto svetainės, LAMA BPO interneto svetainė bei esamų / buvusių Kolegijos
studentų atsiliepimai apie studijas. Taip pat ieškoma informacijos leidinyje ir portale „Kur stoti“,
dalyvaujama studijų mugėse.
2.
Pirmo kurso studentai pasirenka Kauno kolegiją, kaip aukštojo mokslo instituciją
konkrečios, juos dominančios studijų programos bei siekio įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių.
Renkantis studijas, stojantiesiems svarbiausias pagrindinis kriterijus – studijų programos
perspektyvumas bei galimybė baigus studijas greitai rasti darbą. Renkantis meno studijas vis tik
svarbiausias kriterijus – siekis save realizuoti.
3.
Įvertinus tai, kad dėl pandeminės situacijos 2020 – 2021 m.m. studijos pirmo kurso
studentams daugiausiai organizuojamos nuotoliniu būdu, įvadas į studijas taip pat vyko nuotoliniu
būdu ir studentų nuomone, pakankamai paviršutiniškai, vis tik studentams pakanka informacijos apie
studijas. Daugiau nerimo kelia situacijos netikrumas ar ir kada bus pereinama iš nuotolinių studijų į
kontaktines.
4.
Vyrauja įvairi nuomonė apie studijas Kauno kolegijoje: 40 proc. studijuojančių teigia, kad
rado tai, ko ir tikėjosi, 30,83 proc. studentų studijos yra sunkesnės nei tikėjosi, 13,86 proc. studentų
studijos yra lengvesnės nei tikėjosi, 9,62 proc. apie studijas dar nespėjo susidaryti jokios nuomonės,
2,69 proc. pirmo kurso studentų yra nusivylę pasirinkę šias studijas.
5.
Dauguma studentų yra patenkinti pasirinkta studijų programa bei studijų kokybe, o 90
proc. pirmo kurso studentų yra apsisprendę tęsti studijas Kauno kolegijoje. Likusieji svarsto galimybes
pereiti į kitą aukštąją mokyklą, keisti studijų programoje ar nutraukti studijas.
6.
Nusivylimą studijomis sąlygoja studijų organizuotumo stoka laiko planavimo aspektu
(besikeičiantys tvarkaraščiai, vėlyvas informavimas apie pakeitimus, paskaitos vėlyvu laiku nuolatinėse
studijose, nesuderintos atsiskaitymų datos, didelis studijų krūvis, kt.), pasitaikančios dėstytojų ar
administracijos darbuotojų nekompetencijos apraiškos (nemandagus bendravimas, neatėjimas į
paskaitas nepranešus ir pan.), studijų organizavimo būdas (pvz., modulinės studijos), dėstomas studijų
turinys, kt.
7.
Apklausos duomenys atskleidė, kad pirmo kurso studentai pakankamai labai gerai lanko
paskaitas, kai studijos vykdomos nuotoliniu būdu. 45,26 proc. pirmo kurso studentų savo paskaitų
lankomumą įvertino 100 proc., 47,81 proc. studentų – 99 – 76 proc.
8.
Pirmo kurso studentai siūlo skirti daugiau dėmesio komunikacijos efektyvumui tobulinti:
laiku ir aiškiai pateikti konkrečią informaciją studijų organizavimo klausimais; skatinti dėstytojų
tarpusavio komunikaciją; išlaikyti pagarbų, tolerantišką bendravimą tarp dėstytojų, administracijos
atstovų ir studentų; teikti grįžtąmąjį ryšį į gautus konkrečius studentų nusiskundimus. Studijų kokybės
tobulinimui siūloma stebėti paskaitas, vertinti studijų dalykų / modulių dėstymo kokybę, racionaliau
planuoti studentų darbo krūvį. Stabilus tvarkaraštis visam semestrui palengvintų studijų ir darbo derinimą.
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