Apklausos tikslas – atskleisti pirmojo kurso
studentų požiūrį į studijas Kauno kolegijoje bei
sužinoti studijų pasirinkimo motyvus.
Apklausa vykdyta 2022 m. kovo 22 d. – balandžio 20 d.
elektroninėje erdvėje, naudojant LimeSurvey apklausų sistemą.
Klausimynas, pateikiant uždaro ir atviro tipo klausimus, išsiųstas
201 Technologijų fakulteto pirmojo kurso studentui. Gauti
duomenys apdoroti naudojant SPSS 20 for Windows programą.
Bendras anketų grįžtamumas – 23,9 proc. Tyrimo paklaida 12,2 proc.

TYRIMO REZULTATAI (N=49)
Apklausoje dalyvavo 49 Technologijų fakulteto pirmojo kurso studentai, iš kurių daugiau nei
trečdalis (35,42 proc.) buvo dirbantys. 81,3 proc. apklausoje dalyvavusių studentų – studijuojantys
nuolatine studijų forma, kiti – ištęstinių studijų studentai.
Studijų Kauno kolegijoje pasirinkimo motyvai:
Teiginys
Domino konkreti studijų programa, esanti Kauno kolegijoje

Atsakiusiųjų
skaičius
33

Procentas
67,4 %

Norėjau įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių

26

53,1 %

Buvo siūloma man tinkama studijų forma (nuolatinės studijos, ištęstinės studijos)

17

34,7 %

Rekomendavo draugai, pažįstami, studijuojantys (studijavę) Kauno kolegijoje

7

14,3 %

Kauno kolegija viena iš pirmaujančių aukštųjų mokyklų Lietuvoje

6

12,2 %

Norėjau studijuoti Kaune

30

61,2 %

Neįstojau į kitą pasirinktą aukštąją mokyklą

12

24,5 %

Studijų programos pasirinkimo motyvai:
Teiginys
Siekis realizuoti save

Atsakiusiųjų
skaičius
20

Procentas
41,7 %

Studijų programa susijusi su dalykais, kurie man gerai sekėsi mokykloje

15

31,3 %

Studijų programa yra perspektyvi

32

66,7 %

Aiškios profesinės karjeros galimybės

21

43,8 %

Studijuosiu praktiškus dalykus, reikalingus darbui

21

43,8 %

Baigus pasirinktą studijų programą, tikiuosi, greitai rasti darbą

26

54,2 %

Mano darbas yra susijęs su studijuojama specialybe

11

22,9 %

Neįstojau į kitą norimą studijų programą

0

0,00 %

Tik šioje programoje gavau valstybės finansuojamą vietą

3

6,3 %

Buvo tinkama studijų kaina

3

6,3 %

Patarė aplinkiniai

2

4,2 %

Pasirinkau atsitiktinai, per daug nesvarstydamas

3

6,3 %

Studentų nuomonė apie studijas pirmaisiais metais:
Teiginys
Radote tai, ko ir tikėjotės
Studijuoti yra lengviau, nei tikėjotės
Studijuoti yra sunkiau, nei tikėjotės
Apie studijas dar nesusidarėte jokios nuomonės
Jau nusivylėte pasirinkęs (-usi) šias studijas
Kita

Atsakiusiųjų
skaičius
13
11
8
8
3
5

Procentas
27,1 %
22,9 %
16,7 %
16,7 %
6,3 %
10,4 %

Studentų apsisprendimas tęsti studijas Kauno kolegijoje pagal pasirinktą studijų programą:
Teiginys
Taip, esu tvirtai apsisprendęs (-usi) tęsti studijas Kauno kolegijoje
Šiek tiek abejojau, bet dabar jau esu apsisprendęs (-usi) tęsti studijas
Nesu tikras (-a), galbūt pereisiu į kitą aukštąją mokyklą
Nesu tikras (-a), galbūt pereisiu į kitą studijų programą Kauno kolegijoje
Ketinu nutraukti studijas ir jų nebetęsti

Atsakiusiųjų
skaičius
28
15
5
0
0

Procentas
58,3 %
31,3 %
10,4 %
0,00 %
0,00 %

Apklausos rezultatai atskleidė, kad Kauno kolegiją, kaip aukštojo mokslo instituciją, didžioji
dalis Technologijų fakulteto studentų pasirinko dėl juos dominančios konkrečios studijų programos
vykdomos Kauno kolegijoje (67,4 proc.), galimybės studijuoti Kaune (61,2 proc.) bei noro įgyti ne tik
teorinių, bet ir praktinių žinių (53,1 proc.). Renkantis studijų programą apsisprendimą lemiančiais
veiksniais dažniausiai buvo įvardijamos studijų programos perspektyvos (66,7 proc.) bei galimybė
rasti darbą, baigus studijas (54,2 proc.).
27,1 proc. apklausoje dalyvavusių Technologijų fakulteto studentų teigia, kad studijos atitiko
jų lūkesčius ir išankstines nuostatas. 22,9 proc. studentų nurodo, kad tikėjosi sunkesnių, o
16,7 proc. – lengvesnių studijų.
Nurodydami studijų privalumus, apklausoje dalyvavę pirmojo kurso studentai teigė, kad
paskaitos yra įdomios, teorija yra grindžiama praktiniais pavyzdžiais, pateikiama medžiaga orientuota
į darbo rinkos poreikius. Pastebėjo, kad dėstytojai yra kvalifikuoti, geri santykiai tarp studentų. Dalis
studentų pažymėjo, kad studijų metu atrado kitų veiklos sričių, kuriose gali save realizuoti.
Technologijų fakulteto pirmakursiai siūlo atkreipti dėmesį į užduotims atlikti numatomus
terminus, užtikrinti reikiamą programinės įrangos licencijų skaičių, suteikti studentams daugiau
informacijos apie Erasmus+ mainų programos dokumentų pildymą. Pastebėta, kad kai kuriems
dėstytojams, lygiai taip pat kaip ir studentams, trūksta motyvacijos, kai kuriems jų reikėtų gerinti
komunikacinius gebėjimus. Siūloma įrengti dviračių stovus prie visų įėjimų į Kauno kolegiją,
moderniau sutvarkyti bendrabučių kambarius. Buvo pateikta pastabų dėl tvarkaraščio sudarymo ir
informacijos pasiekiamumo studijų valdymo sistemoje.
89,6 proc. pirmojo kurso studentų yra apsisprendę tęsti studijas Kauno kolegijoje pagal
pasirinktą studijų programą.
Plačiau apie priemones, kurios yra įgyvendinamos įvertinus studentų išsakytą nuomonę,
žr. skiltyje „Jūs pasakėte, mes padarėme“.

