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VYKDYMO LAIKAS: 2021 m. kovo 16 d. – balandžio 16 d. 

TIKSLAS: atskleisti Medicinos fakulteto pirmakursių požiūrį į 

studijas Kauno kolegijoje bei sužinoti studijų pasirinkimo 
motyvus. 

 

TIKSLINĖ GRUPĖ: visi Medicinos fakulteto I-ojo kurso studentai. 

TYRIMO OBJEKTAS: I-ojo kurso Medicinos fakulteto studentų požiūris į studijas Kauno kolegijoje ir studijų 

pasirinkimo motyvai.  

TYRIMO METODAS: anketinė apklausa (tyrimo metu rinkti kiekybinio ir kokybinio pobūdžio empiriniai 

duomenys). Apklausa vykdyta elektroninėje erdvėje, naudojant LimeSurvey apklausų sistemą. Duomenys 
apdoroti naudojant SPSS 20 for Windows programą. Dalyvavimas apklausoje - savanoriškas, apklausa buvo 
konfidenciali ir anoniminė.  

REZULTATAI: Bendras anketų grįžtamumas – 287 (60,3 proc.). Apibendrinus, beveik pusė I-ojo kurso 

Medicinos fakulteto studentų teigia, jog Kauno kolegijoje jie rado tai, ko tikėjosi (45,3%), o trečdaliui 
respondentų studijuoti yra sunkiau, nei tikėjosi prieš studijas (34,8%) (žr. 1 pav.). 

 
 
1 pav. I-ojo kurso Medicinos fakulteto studentų nuomonė apie studijas, pradėjus studijuoti Kauno kolegijoje (proc.) 
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Trys ketvirtadaliai I-ojo kurso Medicinos fakulteto studentų studijas Kauno kolegijoje pasirinko, nes 

juos domino konkreti studijų programa (71,1%). Du trečdaliai respondentų atsakė, jog norėjo įgyti ne tik 

teorinių, bet ir praktinių žinių (66,6) (žr. 2 pav.).  

 

2 pav. I-ojo kurso Medicinos fakulteto studentų Kauno kolegijos, kaip aukštosios mokyklos, pasirinkimo motyvai 
(proc.) 

Pastaba: respondentai galėjo pasirinkti kelis atsakymo variantus 
 
 

Šiek tiek daugiau nei pusė I-ojo kurso Medicinos fakulteto studentų teigia, jog pasirinko būtent tą 
studijų programą, kurioje dabar studijuoja, nes baigus studijas, tikisi greitai rasti darbą pagal specialybę 
(58,9%) bei, kad jų nuomone, studijų programa yra perspektyvi (55,8%) (žr. 3 pav.). 

 

 
3 pav. I-ojo kurso Medicinos fakulteto studentų, studijų programos, kurioje studijuoja, pasirinkimo motyvai (proc.) 

Pastaba: respondentai galėjo pasirinkti po kelis atsakymo variantus 
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Respondentų buvo klausiama, kokiais informacijos šaltiniais jie naudojosi, renkantis studijų 
programą, į kurią planuoja stoti. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog didžiausia dalis respondentų (74,6%) 
informacijos ieškojo aukštųjų mokyklų interneto svetainėse, šiek tiek daugiau nei pusė respondentų (56,5%)  
informacijos ieškojo www.lamabpo.lt svetainėje, šiek tiek mažiau nei pusė respondentų klausinėjo 
besimokančių ir buvusių studentų (43,9%). Mažiausia dalis studentų pažymėjo, jog ieškojo informacijos 
naujienų portaluose (1,4%) (žr. 1 lent.) 
 

1 lentelė. Informacijos paieškų šaltiniai, renkantis studijas 

Teiginys Atsakiusių 
skaičius 

Procentas 

Ieškojau informacijos socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, LinkedIn ir kt.)  51 17,8% 

Ieškojau informacijos aukštųjų mokyklų interneto svetainėse  214 74,6% 

Ieškojau informacijos naujienų portaluose (www.15min.lt; www.delfi.lt ir kt.)  4 1,4% 

Ieškojau informacijos leidinyje "Kur stoti"/ portale www.kurstoti.lt 97 33,8% 

Asmeniškai kreipiausi į aukštąsias mokyklas man rūpimais klausimais  
(„messenger‘io“ žinutės, el. laiškai, skambučiai)  

23 8,0% 

Dalyvavau aukštųjų mokyklų atvirų durų dienose  (on line)  38 13,2% 

Dalyvavau studijų parodose, mugėse 99 34,5% 

Ieškojau informacijos www.lamabpo.lt 162 56,5% 

Ieškojau informacijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje 20 7,0% 

Klausinėjau besimokančių ir buvusių studentų 126 43,9% 

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

23 8,0% 

 

I-ojo kurso studentų buvo klausiama, ar jiems pakanka informacijos apie studijas ir paslaugas, 
apimant ir informavimą apie nuotolines studijas, jų organizavimą. Daugiau nei pusė respondentų (55,4%) 
atsakė, jog jiems informacijos pakanka  (žr. 2 lent.). 
 
2 lentelė. Informacijos apie studijas ir paslaugas pakankamumas (įskaitant ir informavimą apie nuotolines studijas, 

jų organizavimą) 
Teiginys Atsakiusių 

skaičius 
Procentas 

Taip, pakanka 159 55,4% 

Iš dalies pakanka 118 41,1% 

 Ne, nepakanka 10 3,5% 

 

Apie trys ketvirtadaliai studentų (72,1%) yra tvirtai apsisprendę tęsti studijas Kauno kolegijoje.   2,4% 
atsakiusiųjų  nėra tikri, ar toliau tęs studijas konkrečioje studijų programoje ir, galbūt, planuoja pereiti į kitą 
studijų programą, pasiliekant toliau studijuoti Kauno kolegijoje (žr. 3 lent.). 

 
3 lentelė. Respondentų apsisprendimas toliau tęsti studijas Kauno kolegijoje 

Teiginys Atsakiusių 
skaičius 

Procentas 

Taip, esu tvirtai apsisprendęs (-usi) tęsti studijas Kauno kolegijoje  207 72,1% 

Šiek tiek abejojau, bet dabar jau esu apsisprendęs (-usi) tęsti studijas  56 19,5% 

Nesu tikras (-a), galbūt pereisiu į kitą aukštąją mokyklą  17 5,9% 

Nesu tikras (-a), galbūt pereisiu į kitą studijų programą Kauno kolegijoje  7 2,4% 

Ketinu nutraukti studijas ir jų nebetęsti  0 0,00% 

 
 
 
 

http://www.lamabpo.lt/


Daugiau nei pusė (58,54%) I-ojo kurso studentų paskaitas lanko 100 proc., o mažiausia dalis respondentų 

(2,8%) teigia, jog bendrai dalyvauja apie 75 – 51 proc. visų paskaitų (žr. 4 lent.). 
 

4 lentelė. Respondentų asmeninis paskaitų lankomumo įvertinimas 
Teiginys Atsakiusių 

skaičius 
Procentas 

100 proc.  168 58,5% 

99 - 76 proc.  111 38,7% 

75 - 51 proc. 8 2,8% 

50 - 26 proc.  0 0,00% 

25 - 0 proc. 0 0,00% 

 
Apie du trečdaliai (67,6%) I-ojo kurso studentų, dalyvavusių apklausoje, studijuoja valstybės finansuojamoje 

vietoje ir vienas trečdalis (32,4%) -  valstybės nefinansuojamoje vietoje (žr. 5 lent.). Penktadalis I-ojo kurso studentų 

(19,2%) studijas derina su darbu (žr. 6 lent.). 
 

5 lentelė. Respondentų studijų finansavimas 
Teiginys Atsakiusių 

skaičius 
Procentas 

VF 194 67,6% 

VNF 93 32,4% 

 
6 lentelė. Respondentų darbinė veikla 

Teiginys Atsakiusių 
skaičius 

Procentas 

Dirba 55 19,2% 

Nedirba 232 80,8% 

 
 

I-ojo kurso studentai siūlo skirti daugiau dėmesio komunikacijos gerinimui tarp dėstytojų ir studentų bei 
administracijos ir studentų, atkreipti dėmesį į skiriamą laiką atsiskaitymams, kurie vyksta nuotoliniu būdu; kryptingai 
teikti grįžtamąjį ryšį į gautus konkrečius studentų pasiūlymus ir pastebėjimus. Plačiau apie priemones, kurios buvo 
įgyvendintos atsižvelgiant į išsakytą studentų nuomonę, žr. skiltyje „Jūs pasakėte, mes padarėme“.    
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