
 

 

 

Apklausos tikslas – išsiaiškinti studentų 

lūkesčių išpildymą per visą studijų laikotarpį, 

studentų nuomonę apie pasirengimą darbo 

rinkai.  

Apklausa vykdyta 2021 m. gegužės 10 d. – birželio 7 d. 

elektroninėje erdvėje, naudojant LimeSurvey apklausų sistemą. 

Klausimynas išsiųstas 343 Technologijų fakulteto baigiamojo 

kurso studentams. Gauti duomenys apdoroti naudojant SPSS 20 

for Windows programą.  

TYRIMO REZULTATAI (N=105) 

Apklausoje dalyvavo 105 Technologijų fakulteto baigiamojo kurso studentai: 87 (82,9%) 
nuolatinių studijų ir 18 (17,1%) ištęstinių studijų studentų. 81,9 proc. apklausoje dalyvavusių 
studentų studijuoja valstybės finansuojamose studijų vietose. Daugiau nei pusė (54,3 proc.) 
apklaustųjų – dirbantys studentai: pagal studijuojamą programą dirbantys 30,5 proc. studentų 
ir 23,8 proc. – dirbantys ne pagal studijų programą.  
 
1. Studijų Kauno kolegijoje įvertinimas: 

Vertinimo skalė 
 
 
Teiginiai 

1 
Visiškai 

nesutinku 

2 
Nesutinku 

3 
Iš 

dalies 
sutinku 

4 
Sutinku 

5 
Visiškai 
sutinku 

Vidurkis 

Studijos atitiko mano lūkesčius 1,9% 7,6% 38,1% 45,7% 6,7% 3,9 

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

1,9% 7,6% 33,3% 42,9% 14,3% 3,9 

Kolegijoje vyrauja tolerancijos 
ir nediskriminavimo atmosfera 

3,8% 6,7% 21,0% 39,0% 29,5% 3,5 

Turėjau galimybę rinktis laisvai 
pasirenkamus dalykus 

15,2% 3,8% 15,2% 25,7% 40,0% 3,3 

Studijų metu atliktos praktikos buvo 
naudingos 

2,9% 6,7% 37,1% 30,5% 22,9% 3,4 

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

1,9% 7,6% 30,5% 43,8% 16,2% 4,4 

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

14,3% 8,6% 16,2% 26,7% 34,3% 3,1 

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

0,0% 1,9% 24,8% 46,7% 26,7% 4,3 

Auditorijos pritaikytos studijų 
programai įgyvendinti 

0,0% 3,8% 19,0% 48,6% 28,6% 4,4 



 

Vertinimo skalė 
 
 
Teiginiai 

1 
Visiškai 

nesutinku 

2 
Nesutinku 

3 
Iš 

dalies 
sutinku 

4 
Sutinku 

5 
Visiškai 
sutinku 

Vidurkis 

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

1,0% 6,7% 18,1% 31,4% 42,9% 3,8 

Turėjau galimybę dalyvauti mokslo 
taikomojoje / meninėje veikloje 

6,7% 5,7% 23,8% 37,1% 26,7% 3,9 

 

2. Paramos ir paslaugų studentams pakankamumo per visą studijų laikotarpį Kauno kolegijoje įvertinimas: 

 Vertinimo skalė 
 
Teiginiai 

Nežinau 
Visiškai 

nesutinku 
Nesutinku 

Iš dalies 
sutinku 

Sutinku 
Visiškai 
sutinku 

Akademinė parama (konsultacijos 
studijų klausimais) studentams buvo 
pakankama 

10,5% 3,8% 5,7% 21,9% 42,9% 14,3% 

Psichologinė parama studentams 
buvo pakankama 

33,3% 5,7% 7,6% 20,0% 16,2% 17,1% 

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

24,8% 3,8% 5,7% 25,7% 24,8% 15,2% 

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

20,0% 3,8% 3,8% 23,8% 23,8% 15,2% 

 

3. Pasirinktos studijų programos įvertinimas: 

1 
Esu labai 

nepatenkintas 
studijų programa 

2 
Esu nepatenkintas 
studijų programa 

3 
Esu nei patenkintas, 
nei nepatenkintas 
studijų programa 

4 
Esu patenkintas 

studijų programa 

5 
Esu labai 

patenkintas 
studijų programa 

1,9% 8,6% 31,4% 51,4% 6,7% 
 

4. Nuomonė apie pasiruošimą profesinei karjerai po studijų baigimo: 

Pakankamai pasiruošęs (-usi), kad galėčiau dirbti pagal įgytą išsilavinimą 20,0% 

Vidutiniškai pasiruošęs (-usi), kad galėčiau dirbti pagal įgytą išsilavinimą 44,8% 

Nepakankamai pasiruošęs (-usi), nes įsidarbinus reikės visko mokytis 28,6% 

Nepakankamai pasiruošęs (-usi), tačiau ir neplanuoju dirbti pagal įgytą išsilavinimą 2,9% 

Kita  3,8% 

 

5. Ketinimai toliau tęsti studijas: 

Taip 17,1% 

Ne 45,7% 

Nežinau 37,1% 

 

 

 



 

6. Studijų programos rekomendavimas draugams 10 balų skalėje, kai 1 – visiškai nerekomenduočiau, 

o 10 – tikrai rekomenduočiau.  

1 
visiškai 

nerekomenduočiau 

2 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 
tikrai 

rekomenduočiau         

3,8 % 3,8% 2,9% 1,9% 12,4% 5,7% 26,7% 25,7% 9,5% 7,6% 

 

Aukščiausiais balais studentai įvertino auditorijas ir nuotolinio mokymo organizavimą 

(tiesiogines paskaitos internetu, paskaitų įrašus, mokymosi medžiagą Moodle ar kitose 

platformose, kt.), – įvertinimų vidurkis atitinkamai lygus 4,4.  Žemiausiai studentai įvertino 

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

įvertinimų vidurkis – 3,1. Vertindami paramos ir paslaugų kolegijoje pakankamumą, studentai 

geriausiai įvertino akademinę paramą.  

Beveik du trečdaliai studentų (58,1 proc.) yra patenkinti arba visiškai patenkinti studijomis. 

64,8 proc. studentų jaučiasi pasiruošę profesinei karjerai. 17,1 proc. apklaustųjų ketina tęsti 

studijas universitetuose. 

Daugiau kaip pusė (52,4 proc.) apklaustųjų pasirinko studijų programos rekomendavimo 

įverčio reikšmes 7 arba 8. 

Siekiant geresnės studijų kokybės, dalis studentų siūlo: optimizuoti atsiskaitymų ir/ar 

praktinių darbų skaičių; operatyviau informuoti apie pasikeitimus studijų procese (karantino 

laikotarpiu); sudaryti galimybę užsiprenumeruoti informaciją, priminimus apie studijų tvarkaraščio 

pasikeitimus, sudaryti galimybę filtruoti kalendorių įvairiais pjūviais (pagal studijų dalyką, 

semestrus ir kt.), padaryti tiesiogines sąsajas tarp tvarkaraštyje nurodyto studijų dalyko ir jo 

paskyros Moodle klasėje; kai kuriose studijų programose – pakeisti studijų planus (daugiau išorinių 

praktikų, pakeisti studijų dalykų eiliškumą), užtikrinti reikiamą programinės įrangos licencijų 

skaičių, įsigyti kitos įrangos (virtualios realybės akinių, grafinių planšečių). 

Plačiau apie priemones, kurios yra  įgyvenamos, atsižvelgiant į išsakytą studentų nuomonę, 

žr. skiltyje „Jūs pasakėte, mes padarėme“. 

 
 


