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Vykdymo laikas: 

2020 m. lapkričio-gruodžio mėn. 

Tikslas: 
Išsiaiškinti Kauno kolegijos studentų, pasirinkusių Kalbų centro siūlomų užsienio kalbų (laisvai 

pasirenkamų dalykų) studijas, kalbos studijų pasirinkimo motyvus ir nuomonę apie studijų kokybę 

Tyrimo metodas: 
Anketinė apklausa, vykdyta elektroniniu būdu. 

Rezultatai: 
Kalbų centro siūlomus užsienio kalbų studijų dalykus, siūlomus kaip laisvai pasirenkamus dalykus, 

2020 m. rudens sem. pasirinko 129 Kauno kolegijos studentai. Apklausoje dalyvavo 61 studentas (47 proc. 

visų studentų). Aktyviausiai apklausoje dalyvavo Medicinos fakulteto (62.3 proc.) ir Verslo fakulteto (24.6 

proc.) studentai. 

Tyrimo metu paaiškėjo, kad 90.1 proc. apklausoje dalyvavusių studentų motyvuotai rinkosi užsienio 

kalbų studijas: 63.9 proc. respondentų atsakė, kad pageidavo studijuoti pasirinktą užsienio kalbą, 16.4 

proc. teigia, kad svajojo studijuoti kitą užsienio kalbą, bet grupėje nebebuvo laisvų vietų, tad pasirinko tos 

užsienio kalbos studijas, kurioje dar buvo vietų, 9.8 proc. teigė, kad jiems nebuvo svarbu, kokią užsienio 

kalbą studijuoti. Paklausius, kokiose situacijose planuoja vartoti studijuojamą užsienio kalbą, populiariausi 

atsakymai „planuoju išvykti į šalį, kurioje ši kalba vartojama“ (54.1 proc.), „ši kalba reikalinga keliaujant 

užsienyje“ (42.6 proc.), „ši kalba reikalinga profesinėje veikloje“ (24.6 proc.), „turiu/noriu susirasti draugų, 

kuriems ši kalba gimtoji“ (24.6 proc.), „noriu skaityti šia kalba įvairią literatūrą“ (14.8 proc.). 

Į klausimus apie studijų kokybę, 65.6 proc. respondentų teigė, kad užsienio kalbų studijos atitiko 

lūkesčius, 16.4 proc. tikėjosi lengvesnių studijų, 9.8 proc. nusivylę dėstytojo darbo kokybe, 4.9 proc. 

nusivylę, kad studijos vyksta nuotoliniu būdu. Prieštaringai respondentai vertina galimybę tęsti pasirinktos 

užsienio kalbos studijas: 44.3 proc. respondentų pageidautų tęsti studijas, 37.7 proc. teigia, kad tokių 

planų neturi. 72.1 proc. rekomenduotų pasirinktos užsienio kalbos studijas kitiems kolegijos studentams, 

19.7 neturėjo nuomonės, 8.2 proc. nerekomenduotų (įvardintos skirtingos užsienio kalbos, tad jokių 

išvadų daryti negalima). 

Taip pat studentai turėjo galimybę išreikšti pageidavimus, kokių užsienio kalbų norėtų studijuoti. 

Populiariausi pageidavimai – ispanų, rusų, italų kalbos. Atsižvelgiant į studentų pageidavimus, į kitų metų 

laisvai pasirenkamų dalykų sąrašą bus įtrauktos lenkų ir lietuvių gestų kalbos. 


