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TIKSLAS: išsiaiškinti studentų požiūrį į sudarytas studijų 
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TIKSLINĖ GRUPĖ: 2020 – 2021 m. m. Kauno kolegijos Medicinos fakulteto II ir III kurso, išskyrus baigiamąjį 

kursą, studentai. 

TYRIMO OBJEKTAS: Medicinos fakulteto studentų požiūris į sudarytas studijų sąlygas ir pasitenkinimo 

studijomis vertinimas 

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. Studentai pasitenkinimą studijomis vertino penkių balų skalėje 
(1 – visiškai nepatenkintas,  5 – visiškai  patenkintas). Studijų organizavimą Kauno kolegijoje studentai vertino 
pagal suformuluotus teiginius penkių balų skalėje (1 – visiškai nesutinku,  5 – visiškai  sutinku). 

REZULTATAI: Bendras anketų grįžtamumas – 291 (45,47 proc.). Apibendrinus rezultatus matome, kad trys 

ketvirtadaliai respondentų yra patenkinti arba visiškai patenkinti studijomis Kauno kolegijos Medicinos 
fakultete (žr. 1 lent.). 

 
1 lentelė. Medicinos fakulteto studentų pasitenkinimo studijomis vertinimas (proc.).  

Respondentų buvo prašoma įvertinti studijų krūvį. Apibendrinus duomenis matome, jog daugiau nei 

pusei respondentų (58,0 proc.) studijų krūvis yra tinkamas, o trečdaliui respondentų studijų krūvis yra per 

didelis (33,0 proc.) (žr. 2 lent.). 

2 lentelė. Medicinos fakulteto studentų pasitenkinimo studijomis vertinimas (proc.). 

Studijų krūvio vertinimas proc. 
Studijų krūvis yra per didelis 33,0% 
Studijų krūvis yra per mažas 2,0% 
Studijų krūvis yra tinkamas 58,0% 
Nebuvo atsakymo 6,9% 

 

 

 
5 – Visiškai 

patenkintas(-
a) 

4 – 
Patenkintas(-

a) 

3 – Nei 
patenkintas(-a), 

nei 
nepatenkintas(-

a) 

2 – 
nepatenkintas 

(-a) 

1 – Visiškai 
nepatenkintas 

(-a) 
Vidurkis 

Standartinis 
nuokrypis 

Pasitenkinimas 
studijomis 

15,1% 59,1% 21,3% 4,1% 0,3% 3,85 0,73 

MEDICINOS FAKULTETAS 



Tyrimo metu respondentų buvo prašoma įvertinti pateiktus veiksnius (nuo 5 – „Labai turi įtakos“ iki 
1 – „Visiškai neturi įtakos“), kurie daro įtaką jų pasitenkinimui studijomis. Gautų duomenų analizė atskleidė, 
jog labiausiai įtakos pasitenkinimui studijomis turi studijų kokybė (4,65) ir studijų krūvis (4,36). Studentų 
pasitenkinimui studijomis mažiausiai įtakos turi galimybė lankyti sporto užsiėmimus (žr. 1 pav.). 

 

1 pav. Veiksniai, gerinantys studentų pasitenkinimą studijomis (vidurkiai) 
Pastaba: Pakeiktas „Likerto“ skalės vidurkis. Kuo vidurkis didesnis, tuo respondentai labiau sutinka su pateiktu veiksniu 

Studentų buvo klausiama, ar jiems pakanka informacijos apie studijas ir paslaugas, apimant ir 
informavimą apie nuotolines studijas, jų organizavimą. Daugiau nei pusė respondentų (58,1%) atsakė, jog 
jiems informacijos pakanka (žr. 3 lent.). 

3 lentelė. Informacijos apie studijas ir paslaugas pakankamumas (įskaitant ir informavimą apie nuotolines 
studijas, jų organizavimą) 

Taip, pakanka 58,1% 
Iš dalies pakanka 37,5% 
Ne, nepakanka 4,5% 

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto studentai studijų organizavimą Kauno kolegijoje vertina gerai 
(vidurkiai svyruoja nuo 2,88 iki 4,19 balų iš 5). Labiausiai studentai sutinka su teiginiu, jog jiems yra 
sudaromos galimybės dalyvauti mobilumo programose (4,19), mažiausiai-  su teiginiu, jog yra aiški apeliacijų 
ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarka (2,88) (žr. 1 pav.). 
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2 pav. Respondentų studijų organizavimo vertinimas (vidurkiai) 

Pastaba: Pakeiktas „Likerto“ skalės vidurkis. Kuo vidurkis didesnis, tuo respondentai labiau sutinka su pateiktu teiginiu 
 

 
Respondentai vertino studijų ir laisvalaikio sąlygas (Nuo 4 – „Labai gerai“ iki 1 – „Nepatenkinamai“) 

Kauno kolegijoje. Geriausiai respondentai įvertino KK biblioteką (3,78) ir savarankiško mokymosi aplinką 
(3,41). Blogiausiai respondentai vertina KK bendrabučius (2,16) (žr. 3 pav.).  

 
3 pav. Studijų ir laisvalaikio sąlygų vertinimas Kauno kolegijoje 

Pastaba: Pakeiktas „Likerto“ skalės vidurkis. Kuo vidurkis didesnis, tuo respondentai geriau vertina studijų ir laisvalaikio sąlygas 
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Respondentai sutinka, jog jiems yra sudaryta galimybė konsultuotis su dėstytojais ne paskaitų metu, 
taip pat jog jiems yra sudaryta galimybė gauti akademinio raštingumo mokymus bibliotekoje. Socialinės 
paramos galimybėmis domėjosi apie pusė respondentų, taip pat apie pusė respondentų sutinka, jog jiems 
yra galimybė gauti finansinę pagalbą, tačiau ketvirtadalis pažymi, kad tokia pagalba jiems nebuvo reikalinga. 
Didžioji dalis respondentų žino, jog jiems yra sudaryta galimybė, esant poreikiui, gauti psichologinę pagalbą, 
bei naudotis karjeros centro teikiamomis karjeros planavimo paslaugomis (žr. 4 lent.). 
 

4 lentelė. Paramos studentams aspektai 

 Visiškai 
sutinku 

Sutinku Iš 
dalies 
sutinku 

Nesutinku Visiškai 
nesutinku 

Negava
u 
reikiam
os 
paramo
s 

Man 
parama 
nebuvo 
reikaling
a 

Neturėja
u 
informa
cijos 
apie 
reikiamą 
paramą 

Man yra sudaryta galimybė 
konsultuotis su dėstytojais ne 
paskaitų metu.  

22,34% 41,92% 15,12% 3,44% 0,69% 0,69% 11,68% 4,12% 

Man yra sudaryta galimybė 
gauti akademinio raštingumo 
mokymus bibliotekoje 
(konsultacijos ir mokymai apie 
šaltinių paiešką, citavimą, 
studijų darbų rengimą, 
plagiato prevenciją). 

41,92% 34,36% 5,84% 0,34% 0,00% 0,69% 13,40% 3,44% 

Man yra sudaryta galimybė 
gauti socialinę paramą 
(aprūpinimas bendrabučiu, 
migracijos klausimai). 

9,97% 21,65% 8,25% 1,72% 0,69% 0,69% 50,52% 6,53% 

Man yra sudaryta galimybė 
gauti finansinę pagalbą 
(socialines stipendijas, 
skatinamąsias stipendijas). 

18,90% 24,74% 9,62% 2,75% 1,03% 4,47% 26,12% 12,37% 

Esant poreikiui galiu gauti 
psichologinę pagalbą. 

15,81% 25,43% 6,53% 1,03% 0,34% 0,69% 39,86% 10,31% 

Man yra sudarytos galimybės 
naudotis   Karjeros centro 
teikiamomis karjeros 
planavimo paslaugomis 
(konsultacijos, seminarai, 
praktikos ir /ar darbo vietų  
skelbimai), karjeros dienos, kt.) 

11,34% 22,68% 11,68% 3,09% 1,37% 0,00% 29,90% 19,93% 

 
Du trečdaliai respondentų atsakė, jog savo draugui rekomenduotų studijų programą, kurioje šiuo 

metu studijuoja (žr. 5 lent.). Trečdalis respondentų studijuodami dirba (žr. 6 lent.). Didžiausia dalis tyrime 
dalyvavusių studentų yra antrojo kurso studentai (žr. 7 lent.). 
 

5 lentelė. Studijų programos, kurioje dabar studijuoja, rekomendavimas draugui 

Taip 72,5% 
Ne 7,2% 
Abejoju 20,3% 

 
6 lentelė. Respondentų darbinė veikla 

Teiginys Respondentų 
skaičius 

Procentas 

Dirba 89 30,6% 



Nedirba 202 69,4% 

 
7 lentelė. Respondentų studijų kursas 

Kursas Respondentų skaičius Proc. 

2 kursas 223 76,6% 

3 kursas 68 23,4% 

  
Antrojo ir trečiojo kurso studentai siūlo skirti daugiau dėmesio komunikacijos gerinimui tarp dėstytojų ir 

studentų bei administracijos ir studentų, atkreipti dėmesį į studijų dalykų išdėstymą semestruose bei tvarkaraščio 
sudarymą; 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“.    

__________________________________________ 


