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Absolventų apklausos metu buvo klausiama: Ar teko papildomai mokytis baigus studijas Kauno 

kolegijoje?  

Pateikiami absolventų komentarai: 

• Mokymosi procesas tęsiasi ir toliau įsidarbinus, o kompetencijų, kurių trūksta – 

išmokstama bedirbant. 

• Taip, teko – siuvimo. Šio dalyko labai reikia Įvaizdžio dizaino studijų programoje. 

 

Absolventų apklausos metu buvo klausiama: Ar Jūs rekomenduotumėte Kauno kolegiją savo 

draugui ar kolegai? Absolventų buvo prašoma pakomentuoti, kas padarė įtaką tokiam Jų 

vertinimui.  

Pateikiami absolventų komentarai: 

• Studijos brangios, o darbe dar daug ko reikia išmokti. 

• Savo studijas pradėjau su vienais dėstytojais, baigiau su kitais. Ne visi pokyčiai man 

patiko. 

• Studijos buvo super! Nesitikėjau kad Kauno kolegija, gali būti tokio aukšto lygio. 

Kiekvienas dėstytojas ne tik puikus savo srities specialistas, bet ir suteikiantis nemažai 

gyvenimiškos patirties. Paskaitos buvo įdomios, dėstytojai visada skatino domėtis plačiau, 

ne tik disciplinos ribose. 

• Ne visi dėstytojai yra tolerantiški studentų, kuriems sunkiau sekasi, atžvilgiu, bet kai kurie 

yra labai faini ir tikrai padeda. 

• Dalis dėstomų dalykų neatitiko mano lūkesčių, nes visiškai nėra ir negali būti panaudojami 

dirbant ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.  

 



 

Absolventų apklausos metų buvo prašoma: Įrašyti savo pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti 

studijų kokybę Kauno kolegijoje, kad baigę studijas absolventai galėtų sėkmingiau integruotis į 

darbo rinką. 

Pateikiami absolventų siūlymai: 

• Daugiau praktikos, išvykų. 

• Daugiau praktikos ir realaus mokslo, kuris būtų susijęs su darbu. 

• Neatsisakykite labiau kvalifikuotų dėstytojų, kurie suteikia nerealias galimybes savo 

studentams. 

• Daugiau praktinių užduočių, kurios būtų orientuotos pagal studijų krypties įgyjamą 

profesiją, mažiau nesusijusių dalykų arba įdomiau pateiktų paskaitų, nes vien tik skaitymo 

iš pateikčių ar tiesiog iš tam tikros knygos diktuojamų dalykų nepakanka. Kviesti daugiau 

specialistų – praktikų, kurie labiau motyvuotų studentus. 

• Manau, kad studijos Kauno kolegijoje yra geros kokybės, tik viskas priklauso nuo studentų 

noro mokytis. O tuos, kurie mažiau nori mokytis, galbūt reikėtų kažkaip motyvuoti. 

• Užtikrinti, kad visi studijų planai būtų įvykdomi. 

• Daugiau praktikos įmonėse. 

• Manau, kad Kauno kolegija turėtų daugiau bendradarbiauti su dizaineriais, siūlyti 

studentams atlikti praktikas. Nes po studijų dažniausiai turi eiti dirbti darbą ne pagal 

specialybę, niekas nenori priimti dirbti be patirties. 

• Atnaujinti mokymo programą, ją daug stipriau derinti su rinkos poreikiais, skatinti 

individualumą. 

• Baigusi Kauno kolegiją sėkmingai dirbu. Tai priklauso nuo pačio absolvento norų ir 

galimybių. 

• Dizaino srityje daugiau trumpesnių ir įvairesnių – savaitinių ar mėnesinių – projektų vietoje 

pusės metų trukmės vieno darbo. Techninių dalykų pagilinimo. 

• Plėsti kūrybinio lavinimo sritį. Kviesti žmones, kurie profesionaliai užsiima darbu šioje 

srityje. Daryti daugiau kūrybinio ieškojimo paskaitų ne tik studentams, bet ir dėstytojams. 

Rengti daugiau praktiniu seminaru.  

 

Apklausos rezultatai atskleidė, kad baigę studijas Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete ir 

įsidarbinę, absolventai toliau gilina turimas žinias, kompetencijas. Dalis absolventų teigia, kad 

studijos Kauno kolegijoje yra aukščiausio lygio, o dėstytojai yra savo srities specialistai, kurie 

skatina studentus domėtis plačiau nei apima jų pasirinkta studijų programa. Tačiau dalis studentų 

teigia, kad kai kurie dėstomi dalykai neatitiko jų lūkesčių. Apklausos metu absolventai, teikdami 

savo pasiūlymus kaip pagerinti studijų kokybę Kauno kolegijoje, įvardino, jog reikėtų dar daugiau 

praktikos, kurios metu studentai įgytų realaus darbo patirties. Taip pat absolventai rekomendavo 

organizuoti daugiau kūrybiškumo lavinimo paskaitų, mokymų ne tik studentams, bet ir 

dėstytojams. Absolventų nuomone, reikėtų į Kauno kolegiją kviesti skaityti seminarus specialistus 

– praktikus, kurie studentus motyvuotų. 


