
 

 

 

Apklausos tikslas – išsiaiškinti studentų 

požiūrį į sudarytas studijų sąlygas ir įvertinti 

bendrą pasitenkinimą studijomis.  

Apklausa vyko 2021 m. kovo 16 d. – balandžio 16 d. 

elektroninėje erdvėje, naudojant LimeSurvey apklausų sistemą. 

Klausimynas buvo išsiųstas 325 Technologijų fakulteto II ir III 

kurso, išskyrus baigiamąjį kursą, studentams. Gauti duomenys 

apdoroti naudojant SPSS 20 for Windows programa.  

TYRIMO REZULTATAI (N=83) 

Apklausoje dalyvavo 83 aukštesniųjų kursų studentai, iš kurių - 64 (77,1 proc.) antrojo ir 19 

(22,9 proc.) trečiojo kurso studentai. 90,4 proc. apklausoje dalyvavusiųjų yra nuolatinių studijų 

studentai, 9,6 proc. – ištęstinių studijų studentai. Didžioji dalis (92,8 proc.) apklausoje dalyvavusių 

studentų studijuoja valstybės finansuojamose studijų vietose. Beveik trečdalis (31,3 proc.) apklausos 

dalyvių yra dirbantys studentai. 

1. Pasitenkinimo studijomis Kauno kolegijoje įvertinimas: 

1 
Visiškai 

nepatenkintas (-a) 
studijomis 

2 
Nepatenkintas (-a) 

studijomis 

3 
Nei patenkintas (-a), 

nei nepatenkintas (-a) 
studijomis 

4 
Patenkintas (-a) 

studijomis 

5 
Visiškai 

patenkintas (-a) 
studijomis 

4,8% 12,0% 21,7% 44,6% 16,9% 

 
2. Atitinkamų veiksnių įtakos pasitenkinimui studijomis įvertinimas:   

Vertinimo skalė 
 

 
Veiksniai 

1 
Visiškai 
neturi 
įtakos 

2 
Neturi 
įtakos 

 

3 
Nei turi, 

nei neturi 
įtakos 

4 
Turi 

įtakos 

5 
Labai 
turi 

įtakos 

Studijų kokybė 0,0% 0,0% 4,8% 39,8% 55,4% 

Studijų krūvis 0,0% 3,6% 12,0% 45,8% 38,6% 

Galimybė pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus 4,8% 7,2% 28,9% 38,6% 20,5% 

Nuotolinis mokymas 4,8% 6,0% 22,9% 21,7% 44,6% 

Galimybė dalyvauti mokslo taikomojoje veikloje 3,6% 13,3% 34,9% 27,7% 20,5% 

Galimybė naudotis bibliotekos paslaugomis 
ir įvairiais ištekliais 

10,8% 13,3% 26,5% 32,5% 16,9% 

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

16,9% 12,0% 32,5% 21,7% 16,9% 

Vyraujanti  tolerancijos ir nediskriminavimo 
atmosfera 

13,3% 2,4% 32,5% 30,1% 21,7% 

Akademinio sąžiningumo užtikrinimas 7,2% 2,4% 25,3% 43,4% 21,7% 

Parama studentams 3,6% 3,6% 15,7% 33,7% 43,4% 

Studijų ir mokymosi aplinkos 3,6% 2,4% 7,2% 42,2% 44,6% 

Galimybė lankyti sporto užsiėmimus 19,3% 18,1% 36,1% 19,3% 7,2% 

Studentų laisvalaikio ir užimtumo organizavimas 22,9% 12,1% 32,5% 21,7% 10,8% 



 

3. Informacijos apie studijas ir paslaugas Kauno kolegijoje pakankamumas (apimant ir informaciją apie 
nuotolines studijas, jų organizavimą): 

Taip, informacijos pakanka 57,8% 

Iš dalies pakanka Informacijos 37,4% 

Ne, informacijos nepakanka 4,8% 

 
4. Studijų krūvio įvertinimas: 

Studijų krūvis yra tinkamas 42,2% 

Studijų krūvis yra per didelis 41,0% 

Studijų krūvis yra per mažas 6,0% 

Neatsakė 10,8% 

 
5. Studijų organizavimo Kauno kolegijoje įvertinimas: 

Vertinimo skalė 
 
Teiginiai 

 
Neatsakė 

1 
Visiškai 

nesutinku 

2 
Nesutinku 

 

3 
Iš dalies 
sutinku 

4 
Sutinku 

5 
Visiškai 
sutinku 

Supažindinimas su tvarkaraščiu ir jo 
pakeitimais vyksta laiku 

2,4% 9,6% 10,8% 27,7% 32,5% 16,9% 

Studijų metu sudaroma galimybė 
individualizuoti studijų procesą (pasirinkti 

dalį studijuojamų dalykų, studijuoti pagal 
individualų studijų planą ir pan.) 

20,5% 12,1% 9,6% 34,9% 16,9% 6,0% 

Esu patenkinta (-as) galimybėmis 
rinktis laisvai pasirenkamus dalykus 

6,0% 9,6% 2,4% 24,1% 39,8% 18,1% 

Nuotolinis mokymasis (pvz., tiesioginės 

paskaitos internetu, paskaitų įrašai, 
mokymosi medžiaga Moodle ar kitose 

platformose) organizuotas gerai 

1,2% 9,6% 2,4% 32,5% 31,3% 22,9% 

Studijų metu esu/buvau įtrauktas į 
mokslinę, mokslo taikomąją, meninę 
veiklą (dalyvavimas tyrimuose, publikacijų 

su dėstytojais rengimas, bendri meniniai 
projektai su dėstytojais ir pan.) 

20,5% 15,7% 22,9% 16,9% 16,9% 7,2% 

Informacijos šaltiniai bibliotekoje 
ir duomenų bazėse tinkami studijoms, 
suteikta tinkama jų prieiga 

16,9% 2,4% 1,2% 30,1% 32,5% 16,9% 

Studentams sudaromos galimybės 
dalyvauti mobilumo programose (pvz., 

Erasmus+, kituose dvišaliuose mainuose) 
20,5% 0,0% 0,0% 13,3% 36,1% 30,1% 

Kolegijoje vyrauja tolerancijos 
ir nediskriminavimo atmosfera 

21,7% 2,4% 1,2% 19,3% 31,3% 24,1% 

Kolegijoje yra užtikrinamas akademinis 
sąžiningumas 

12,1% 2,4% 7,2% 16,9% 44,6% 16,9% 

Praktikų organizavimas yra aiškus 10,8% 18,1% 22,9% 25,3% 19,3% 3,6% 

Man yra aiški apeliacijų ir skundų 
teikimo ir nagrinėjimo tvarka, kuria 
studentai gali naudotis 

24,1% 15,7% 22,9% 16,9% 15,7% 4,8% 

Fakultete užtikrinamas grįžtamasis 
ryšys (viešinami ir/ar aptariami apklausų 

rezultatai, vyksta apskrito stalo diskusijos, 
susitikimai su studentais, kt.) 

18,1% 2,4% 9,6% 36,1% 21,7% 12,1% 

 



 

6. Studijų ir laisvalaikio sąlygų Kauno kolegijoje įvertinimas:  

Vertinimo skalė 
 
 
 
Studijų ir laisvalaikio aplinkos 

0 
Nesinaudoju 

1 
Nepatenkinamai 

(nepateisino 
mano lūkesčių) 

2 
Patenkinamai 

3 
Gerai 

(kai ką reikėtų 
patobulinti) 

4 
Labai gerai 

(nieko 
nereikia 
keisti) 

Auditorijos 13,25% 4,82% 14,46% 40,96% 26,51% 

Laboratorijos 16,87% 3,61% 13,25% 42,17% 24,10% 

Biblioteka 22,89% 0,00% 27,71% 14,46% 59,04% 

Savarankiško mokymosi 
aplinka 

30,12% 1,20% 6,02% 32,53% 30,12% 

Virtuali mokymosi aplinka 
(Moodle, intranetas ir pan.) 

1,20% 6,02% 18,07% 46,99% 27,71% 

Belaidis internetas (Wi-Fi) 30,12% 7,23% 19,28% 25,30% 18,07% 

Sporto ir sveikatingumo 
kompleksas 

62,65% 2,41% 6,02% 12,05% 16,87% 

Valgykla 44,58% 1,20% 16,87% 16,87% 20,48% 

Bendrabutis 63,86% 6,02% 13,25% 9,64% 7,23% 

Poilsio zonos 26,51% 3,61% 4,82% 38,55% 26,51% 

Studentų užimtumo 
organizavimo paslaugos 
(meno kolektyvai, renginiai 
ir kt.) 

63,86% 3,61% 12,05% 8,43% 12,05% 

 

7. Paramos prieinamumo ir savalaikiškumo įvertinimas: 

Vertinimo skalė 
 

Teiginiai 

0 
Negaliu atsakyti / 

nežinau 

1 
Visiškai 

nesutinku 

2 
Nesutinku 

3 
Iš dalies 
sutinku 

4 
Sutinku 

5 
Visiškai 
sutinku 

Reikalinga parama ir / ar 
pagalba yra lengvai prieinama 

40,96% 1,2% 6,0% 16,9% 22,9% 12,1% 

Reikalinga parama ir / ar 
pagalba yra suteikiama laiku 

46,99% 0,00% 4,8% 18,1% 20,5% 9,6% 

 
8. Studijų programos, kurioje studijuojama, rekomendavimas draugui: 

Taip 61,4% 
Ne 16,9% 
Abejoju 21,7% 

 

Apklausos metu buvo atskleista, kad 61,5 proc. fakulteto studentų yra patenkinti arba visiškai 

patenkinti studijomis Kauno kolegijoje. Studentų nuomone, svarbiausi veiksniai, turintys įtakos 

pasitenkinimui studijomis, yra: kokybiškos studijos, nuotolinio mokymosi ir paramos galimybės, 

tinkamas studijų krūvis ir tinkama studijų aplinka. Mažiausiai įtakos pasitenkinimui studijomis turi 

galimybė lankyti sporto užsiėmimus bei studentų laisvalaikio ir užimtumo sąlygos.  

42,2 proc. apklausoje dalyvavusių studentų nurodė, kad jiems studijų krūvis yra tinkamas, 

kitiems – krūvis per didelis arba per mažas. Ryšio tarp studentų nuomonės apie studijų krūvį ir jų 

pasitenkinimą studijomis nebuvo nustatyta. Studentai palankiausiai vertina sudarytas galimybes 

dalyvauti tarptautinių mainų programose, tačiau nepakankamai yra įsitraukę į mokslo taikomąją 

veiklą, jiems nepakankamai aiški apeliacijų ir skundų pateikimo bei nagrinėjimo tvarka, trūksta 



 

aiškumo dėl praktikų organizavimo, galėtų būti daugiau galimybių individualizuoti studijų procesą, 

daugiau dėmesio reikėtų skirti grįžtamajam ryšiui.  

Didžioji dalis studentų studijų ir mokymosi aplinkas, išskyrus bendrabučius, vertina labai gerai 

arba gerai. Pažymėtina, jog daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių studentų nurodė, jog 

nesinaudoja nei sporto ir sveikatingumo komplekso, nei studentų užimtumo organizavimo 

paslaugomis (nedalyvauja meno kolektyvų veikloje, renginiuose ir kt.). Tačiau būtent šios dvi veiklos 

mažiausiai siejamos su pasitenkinimu studijomis.  

95,2 proc. aukštesniųjų kursų studentų teigia, kad informacijos apie studijas pakanka arba 

pakanka iš dalies. Studentai pageidauja daugiau informacijos apie Karjeros centro teikiamas karjeros 

planavimo paslaugas, finansinės paramos galimybes.  

Siekiant pagerinti studijų ir laisvalaikio sąlygas Kauno kolegijoje, dalis studentų siūlo: 

auditorijose sumontuoti kondicionierius; stebėti dėstytojų darbą; pateikti informaciją ne tik apie 

galimas veiklas ar būtinus atlikti darbus (pvz., baigiamojo darbo rengimą) bei jiems numatytus 

terminus, bet daugiau dėmesio skirti aiškinimui, kodėl ir kaip vyksta įvairios veiklos; daryti paskaitų 

vaizdo įrašus; užtikrinti reikiamą legalios programinės įrangos licencijų skaičių; demonstruoti puikiai 

įvertintų  studentų darbų pavyzdžius; skirti studentams daugiau kūrybinių užduočių; atkreipti 

dėmesį į atsiskaitymų skaičių; atsižvegti į studentų skundus dėl dėstytojų; kt. 

Beveik du trečdaliai studentų (61,4%) rekomenduotų studijuojamą studijų programą savo 

draugams. 

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

žr. skiltyje „Jūs pasakėte, mes padarėme“. 


