
Apklausa vykdyta elektroninėje erdvėje, naudojant LimeSurvey apklausų sistemą. 
Duomenys apdoroti naudojant SPSS 20 for Windows programą. Apklausos anketos 

pateiktos 494 Verslo fakulteto pirmojo kurso studentams.  
 

 

  

 

Teiginys Atsakiusiųjų 
skaičius 

Procentas 

Ieškojau informacijos socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, LinkedIn ir kt.) 41 20,71% 

Ieškojau informacijos aukštųjų mokyklų interneto svetainėse 163 82,32% 

Ieškojau informacijos naujienų portaluose (www.15min.lt; www.delfi.lt ir kt.) 10 5,05% 

Ieškojau informacijos leidinyje „Kur stoti“/ portale www.kurstoti.lt 71 35,86% 

Asmeniškai kreipiausi į aukštąsias mokyklas man rūpimais klausimais  
(„messenger‘io“ žinutės, el. laiškai, skambučiai) 14 7,07% 

Dalyvavau aukštųjų mokyklų atvirų durų dienose  (online) 21 10,61% 

Dalyvavau studijų parodose, mugėse 69 34,85% 

Ieškojau informacijos www.lamabpo.lt 110 55,56% 

Ieškojau informacijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje 11 5,56% 

Klausinėjau besimokančiųjų ir buvusių studentų 83 41,92% 

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

8 4,04% 

Teiginys Atsakiusiųjų 
skaičius 

Procentas 

Domino konkreti studijų programa, esanti Kauno kolegijoje 122 61,62% 

Norėjau įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių  131 66,16% 

Buvo siūloma man tinkama studijų forma (nuolatinės studijos, ištęstinės studijos) 53 26,77% 

Rekomendavo draugai, pažįstami, studijuojantys (studijavę) Kauno kolegijoje 39 19,70% 

Kauno kolegija viena iš pirmaujančių aukštųjų mokyklų Lietuvoje  31 15,66% 

Norėjau studijuoti Kaune 124 62,63% 

Neįstojau į kitą pasirinktą aukštąją mokyklą  43 21,72% 

VERSLO FAKULTETO I KURSO 
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REZULTATAI 

2020–2021 m. m. VYKDYMO LAIKAS: 
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 TIKSLAS: 
 Atskleisti pirmakursių požiūrį į studijas Kauno kolegijoje bei 

sužinoti studijų pasirinkimo motyvus. 
 

APKLAUSOS ANKETA: 

APKLAUSOS REZULTATAI (N=198): 

1. Informacijos paieškos formos, renkantis studijas: 

 

2.   Studijas pasirinko Kauno kolegijoje, nes: 

 

 
 



  

 

 

Teiginys Atsakiusiųjų 
skaičius 

Procentas 

Naudinga 77 38,89% 

Iš dalies naudinga 74 37,37% 

Nenaudinga 16 8,08% 

Nedalyvavau 31 15,66% 

Teiginys Atsakiusių 
skaičius 

Procentas 

Taip, pakanka 106 53,54% 

Iš dalies pakanka 87 43,94% 

 Ne, nepakanka 5 2,53% 

Teiginys Atsakiusių 
skaičius 

Procentas 

Siekis realizuoti save  70 35,35% 

Studijų programa susijusi su dalykais, kurie man gerai sekėsi 
mokykloje 

63 31,82% 

Studijų programa yra perspektyvi  105 53,03% 

Aiškios profesinės karjeros galimybės 83 41,92% 

Studijuosiu praktiškus dalykus, reikalingus darbui  71 35,86% 

Baigus pasirinktą studijų programą, tikiuosi, greitai rasti darbą  97 48,99% 

Mano darbas yra susijęs su studijuojama specialybe  23 11,62% 

Neįstojau į kitą norimą studijų programą  21 10,61% 

Tik šioje programoje gavau valstybės finansuojamą vietą  11 5,56% 

Buvo tinkama studijų kaina 12 6,06% 

Patarė aplinkiniai  13 6,57% 

Pasirinkau atsitiktinai, per daug nesvarstydamas 26 13,13% 

 
         

4. Įvado į studijas savaitės nauda (supažindinimas su studijomis, Kolegijos, bibliotekos pristatymas, 
studentų atstovybės pristatymas ir t.t.): 

 

 

3. Studijų programos pasirinkimo motyvai: 
 

         
5. Informacijos apie studijas ir paslaugas pakankamumas (apimant ir informavimą apie nuotolines 

studijas, jų organizavimą): 
 

         
 
 

Teiginys Atsakiusių 
skaičius 

Procentas 

Radote tai, ko ir tikėjotės  74 37,37% 

Studijuoti yra lengviau, nei tikėjotės  42 21,21% 

Studijuoti yra sunkiau, nei tikėjotės  46 23,23% 

Apie studijas dar nesusidarėte jokios nuomonės  23 11,62% 

Jau nusivylėte pasirinkęs (-usi) šias studijas 4 2,02% 

Kita 9 4,55% 

 

         
6. Nuomonė apie studijas, pradėjus mokytis Kauno kolegijoje: 

 



  

 

 

Teiginys Atsakiusiųjų 
skaičius 

Procentas 

Valstybės finansuojamos studijos 147 74,24% 

Valstybės nefinansuojamos studijos 51 25,76% 

Teiginys Atsakiusių 
skaičius 

Procentas 

Dirba 58 29,29% 

Nedirba 140 70,71% 

Teiginys Atsakiusiųjų 
skaičius 

Procentas 

100 proc.  76 38,38% 

99 - 76 proc.  110 55,56% 

75 - 51 proc. 11 5,56% 

50 - 26 proc.  1 0,51% 

25 - 0 proc. 0 0,00% 

 

         
8.   Asmeninis paskaitų lankomumo įvertinimas (procentais): 

 

7. Apsisprendimas tęsti studijas Kauno kolegijoje?  
 

Teiginys Atsakiusiųjų 
skaičius 

Procentas 

Taip, esu tvirtai apsisprendęs (-usi) tęsti studijas Kauno kolegijoje  136 63,26% 

Šiek tiek abejojau, bet dabar jau esu apsisprendęs (-usi) tęsti studijas  58 26,98% 

Nesu tikras (-a), galbūt pereisiu į kitą aukštąją mokyklą  17 7,91% 

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

4 1,86% 

Ketinu nutraukti studijas ir jų nebetęsti  0 0,00% 

 

         
 

Apklausos 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.  Pirmojo kurso studentai 

pasirenka Kauno kolegiją, kaip aukštojo mokslo instituciją, dėl konkrečios, juos dominančios, studijų programos bei 

siekio įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių. Renkantis studijas, stojantiesiems svarbiausi kriterijai – studijų 

programos perspektyvos, galimybė baigus studijas rasti darbą, aiškios profesinės karjeros galimybės. 

Pirmojo kurso studentai teigiamai įvertino įvado į studijas naudą, studentams pakanka informacijos apie studijas 

ir paslaugas. Vyrauja įvairi nuomonė apie studijas Kauno kolegijoje: 37,37 proc. studijuojančiųjų teigia, kad rado tai, 

ko ir tikėjosi; 23,23 proc. studijos yra sunkesnės nei tikėjosi; 21,21 proc. studijos yra lengvesnės nei tikėjosi; 11,62 

proc. apie studijas dar nespėjo susidaryti jokios nuomonės;  2,02 proc. pirmojo kurso studentų yra nusivylę pasirinkę 

šias studijas.  

Dauguma studentų yra patenkinti pasirinkta studijų programa bei studijų kokybe, o 90 proc. pirmojo kurso 

studentų yra apsisprendę tęsti studijas Kauno kolegijoje. Likusieji svarsto galimybes pereiti į kitą aukštąją mokyklą, 

keisti studijų programą. Apklausos duomenys atskleidė, kad studentai pakankamai gerai lanko paskaitas, kai studijos 

vykdomos nuotoliniu būdu. 38,38 proc. studentų savo paskaitų lankomumą įvertino 100 proc., 55,56 proc.  studentų 

–  nuo 99 iki 76 proc.  

Pirmojo kurso studentai siūlo skirti daugiau dėmesio komunikacijos efektyvumui tobulinti: skatinti dėstytojų 

tarpusavio komunikaciją; išlaikyti pagarbų, tolerantišką bendravimą tarp dėstytojų, administracijos atstovų ir 

studentų; teikti grįžtamąjį ryšį į gautus konkrečius studentų pastebėjimus ir pasiūlymus. Plačiau apie priemones, 

kurios buvo įgyvendintos atsižvelgiant į išsakytą studentų nuomonę, žr. skiltyje „Jūs pasakėte, mes padarėme“. 

 

         
9.   Studijų finansavimas: 

  10.   Darbinė veikla: 


