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APKLAUSOS REZULTATAI (N=189): 
 

1. Studijų Kauno kolegijoje vertinimas: 
 

 Visiškai 
sutinku 

Sutinku Iš dalies 
sutinku 

Nesutinku Visiškai 
nesutinku 

Vidurkis 

Studijos atitiko mano lūkesčius 8,5 % 37,0 % 32,8 % 12,2 % 9,5 % 3,23 

Žinios ir įgūdžiai, kuriuos įgijau studijų metu yra 
paklausūs darbo rinkoje. 

10,1 % 39,2 % 37,0 % 8,5 % 5,3 % 3,4 

Kolegijoje vyrauja tolerancijos ir 
nediskriminavimo atmosfera. 

27,5 % 37,6 % 22,8 % 4,2 % 7,9 % 3,72 

Turėjau galimybę rinktis laisvai pasirenkamus 
dalykus. 

42,3 % 25,4 % 22,2 % 5,8 % 4,2 % 3,96 

Studijų metu atliktos praktikos buvo naudingos. 19,6 % 36,0 % 27,5 % 8,5 % 8,5 % 3,5 

Nuotolinis mokymasis (tiesioginės paskaitos 
internetu, paskaitų įrašai, mokymosi medžiaga 
Moodle ar kt. platformose ir kt.) buvo gerai 
organizuotas. 

18,0 % 33,9 % 35,4 % 9,0 % 3,7 % 3,53 

Turėjau galimybę dalyvauti mobilumo 
programose (pvz., Erasmus+, kituose dvišaliuose 
mainuose) 

33,3 % 28,6 % 16,9 % 6,9 % 14,3 % 3,6 

Informacijos šaltiniai bibliotekoje ir duomenų 
bazėse ir prieiga prie informacijos šaltinių atitiko 
mano poreikius. 

27,0 % 37,0 % 21,7 % 9,5 % 4,8 % 3,72 

Auditorijos pritaikytos studijų programai 
įgyvendinti. 

22,2 % 48,7 % 22,2 % 5,8 % 1,1 % 3,85 

Galėjau naudotis specialia įranga, laboratorijomis 
ir kitomis patalpomis, atlikdamas savarankiškas 
užduotis. 

15,9 % 27,5 % 26,5 % 15,9 % 14,3 % 3,15 

Turėjau galimybę dalyvauti mokslo taikomojoje / 
meninėje veikloje. 

19,0 % 29,6 % 24,3 % 14,3 % 12,7 % 3,28 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Paramos studentams vertinimas: 
 

 Visiškai 
sutinku 

Sutinku Iš dalies 
sutinku 

Nesutinku Visiškai 
nesutinku 

Nežinau 

Studijos atitiko mano lūkesčius 8,5 % 37,0 % 32,8 % 12,2 % 9,5 % 3,23 % 

Žinios ir įgūdžiai, kuriuos įgijau studijų metu yra 
paklausūs darbo rinkoje. 

10,1 % 39,2 % 37,0 % 8,5 % 5,3 % 3,4 % 

Karjeros centro teikiamos karjeros planavimo 
paslaugos  (konsultacijos, seminarai, praktikos 
ir /ar darbo vietų  skelbimai), karjeros dienos, 
kt.) buvo pakankamos. 

14,3 % 29,6 % 21,2 % 4,8 % 9,0 % 21,2 % 

Studentų užimtumo organizavimo paslaugos 
(meno kolektyvai, sporto užsiėmimai, renginiai, 
kt.) buvo pakankamos. 

13,8 % 27,0 % 19,0 % 7,4 % 5,8 % 27,0 % 

  

3.  Įgytų žinių pakankamumo vertinimas: 
 

 
Buvo pakankamai Trūko Labai trūko Nežinau 

Bendrųjų dalykų žinių  58,2 % 29,1 % 10,1 % 2,6 % 

Specialybės teorinių žinių 52,9 % 30,2 % 14,3 % 2,6 % 

Specialybės praktinių žinių 32,8 % 39,2 % 25,9 % 2,1 % 

 

4. Pasitenkinimas studijų programos kokybe: 
 

Esu labai patenkintas 7,4 % 

Esu patenkintas 14,8 % 

Esu nei patenkintas, nei nepatenkintas 30,7 % 

Esu nepatenkintas 40,2 % 

Esu labai nepatenkintas 6,9 % 

 
5. Pasiruošimas profesinei karjerai po studijų baigimo: 

 

Pakankamai, kad galėčiau dirbti pagal įgytą išsilavinimą 15,9 % 

Vidutiniškai pakankamai, kad galėčiau dirbti pagal įgytą išsilavinimą 53,4 % 

Nepakankamai, įsidarbinus reikės visko mokytis. 23,3 % 

Nepakankamai, tačiau ir neplanuoju dirbti pagal įgytą išsilavinimą. 5,3 % 

Kita  2,1 % 

 
 

6. Studijų dalykų / modulių dėstymo nuoseklumas ir logiškumas semestruose: 
 

Taip 76,7 % 

Ne 23,3 % 

 

7. Informacija apie apklausoje dalyvavusius studentus: 
 

Studijų programa Atsakiusiųjų 
skaičius 

BA 24 

FN 25 

AD 22 

KLV 7 

LO 17 

PM 10 

SV 7 

SPV 13 



TK 10 

TRV 11 

TS 7 

TV 13 

VV 10 

 189 

 
Studijų forma: 

 

Nuolatinės studijos 170 89,9 % 

Ištęstinės studijos 19 10,1 % 

 
                Studijų finansavimas: 
 

Valstybės finansuojama studijų vieta 126 66,7 % 

Valstybės nefinansuojama studijų vieta 63 33,3 % 

 
                Darbinė veikla: 
 

Dirba pagal studijų programą 45 23,8 % 

Dirba ne pagal studijų programą 67 35,4 % 

Nedirba 77 40, 7 % 

 

Ketinimas tęsti studijas: 
 

Taip 50 26,5 % 

Ne 59 31,2 % 

Nežinau 50 26, 5 % 

 

 
 
Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, kad  22,2 Verslo fakulteto baigiamojo kurso studentų nurodė, kad 

yra labai patenkinti ir patenkinti studijų programos kokybe, 30,7 proc. studentų – nei patenkinti, nei nepatenkinti, 47,1 
proc. studentų nepatenkinti ar labai nepatenkinti studijų programos kokybe. Studentų pasitenkinimo studijų 
programos kokybe įverčiui labiausiai įtakos turi ar studijos atitiko studento lūkesčius, ar studijų metu įgytos žinios ir 
įgūdžiai yra paklausūs darbo rinkoje, ar Kolegijoje vyrauja tolerancijos ir nediskriminavimo atmosfera, ar studijų metu 
atliktos praktikos buvo naudingos, ar nuotolinis mokymas buvo gerai organizuotas. Studentai pakankamai gerai 
įvertino įgytų žinių pakankamumą, tačiau vidutiniškai pasiruošimą profesinei karjerai. Net 77 proc. apklaustųjų pritaria 
studijų dalykų / modulių dėstymo nuoseklumui ir logiškumui semestruose. 

 


