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Apklausos tikslas: atskleisti aukštesnio kurso 

studentų požiūrį į studijų ir laisvalaikio sąlygas Kauno 

kolegijoje; išsiaiškinti jų rekomendacijas, kaip šias sąlygas 

būtų galima pagerinti; išsiaiškinti, priežastis, kodėl jie 

rekomenduotų ar nerekomenduotų savo draugui studijuoti 

studijų programoje, kurioje studijuoja patys; sužinoti, ar 

per pastaruosius metus, aukštesnio kurso studentai 

pastebi pokyčius, atliktus gerinant studijų kokybę. 

Studentų apklausos metu buvo klausiama: Kokie Jūsų pasiūlymai, siekiant pagerinti studijų ir 

laisvalaikio sąlygas Kauno kolegijoje? 

Pateikiami studentų komentarai: 

• Daugiau laisvalaikio zonų, su sėdmaišiais, didelėmis sofomis, televizoriais, prie kurių 

galėtų prisijungti studentai, norėdami kažką pasižiūrėti (tai galėtų vykti auditorijose, kad 

netrukdytų kitiems studentams). 

• Gerinti, plėsti automobilių stovėjimo aikšteles. 

• Pagrindiniame KK pastate viskas gerai, visko pilna ir viskas labai gražiai sutvarkyta. 

Tačiau yra studijuojančių ir Pedagogikos katedroje, kurioje antrais studijų metais 

netekome poilsio zonos, stalų, o virtuvėlės visiems studentams neužtenka. Be abejo, 

reikalai taisosi, yra projektas viską sutvarkyti, dėl ko tikrai labai smagu. Bet liūdna, kad 

didžiąją dalį studijų laiko reikėjo jaustis nepatogiai vietoje, kurioje studijuojama. 

• Kai kuriose auditorijose pakeisti apšvietimą (per tamsu). Gerinti automobilių stovėjimo 

aikšteles. 

• Siūlyčiau užskaityti praktikas tiems, kurie dirba pagal studijų programą, jei studentas 

nepageidauja tobulinti praktinių gebėjimų. 

• Ne daiktus ar suteikiamas galimybes, tokias kaip: wi-fi, poilsio zona ar pan. svarbiausia 

gerinti Kauno kolegijoje. Manau, vertėtų susimąstyti apie kai kurių dėstytojų požiūrį į 

studentą. 

• Siunčiat atsiskaitymų ir egzaminų datas gerai įsitikinti ar jos sutampa su dėstytojams 

atsiųstomis. Taip pat išgirsti studentų skundus, nes ten yra išsakomos visos problemos 

dėl studijų. O kol kas Menų ir ugdymo fakultete viskas gerai dėl sąlygų. Tik reikėtų 

atnaujinti laisvalaikio zonas. 

• Reikėtu sutvarkyti stovėjimo aikšteles šalia fakultetų. Dėstytojai turėtų būti labiau 

kompetentingi dėstydami savo dalyką, dažnai nesupranta, ką patys dėsto, o tuo labiau 

nežino, ko reikalauti iš studentų. 



 

• Kapitaliai tvarkyti Menų ir ugdymo fakultetą (Pelėdų kalne) ir pritaikyti jį studentų bei 

dėstytojų kokybiškam darbui ir poilsiui pertraukų metu. 

• Pagerinti šildymo sistemą žiemą. Įrengti valgyklą. 

• Bent jau patalpos galėtų būti šiltesnės. Nėra kur pavalgyti.  Ikimokyklinis ugdymas šiuo 

atžvilgiu labai nuskriaustas. 

• Suteikti daugiau praktikos vietų pasiūlymų. Ne visi studentai tokie komunikabilūs, kad 

galėtų eiti per įmones prašytis vietos. 

• Ilginti bibliotekoje knygų grąžinimo laiką 

• Daugiau poilsio zonų kuriose galėtų vykti net paskaitos. Reikalingi užkandžių aparatai, nes 

paskaitos vyksta ilgai ir dažniausiai po darbų. 

• Poilsio erdvės minimalios, nėra valgyklos, automobilio stovėjimo aikštelė yra per maža. 

• Valgykloje norėtųsi platesnio meniu. Daugiau salotų ir panašių dalykų. 

• Daugiau laiko skirti žinių pateikimui, o ne tik studentų atsiskaitymui, nes sesijos savaitė 

būna pagrinde skirta atsiskaitymui, o ne žinių suteikimui. 

Studentų apklausos metu buvo klausiama: Ar rekomenduotumėte savo draugui studijuoti savo 

studijų programoje?  

Pateikiami studentų, atsakiusių „taip, rekomenduočiau“, komentarai: 

• Rekomenduočiau. 

• Įdomu, daug supratingų ir padedančių dėstytojų. 

• Geriausios Lietuvoje fotografijos studijos. 

• Taip. 

• Jei patinka dirbti su vaikais būtinai stokit į Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų 

programą. 

• Dauguma dėstytojų malonūs, paskaitos nenuobodžios. 

• Išsamiai, aiškiai dėstomos paskaitos. 

• Daug praktikos, daug projektų, puikūs dėstytojai (ne visi). Katedra tvarkosi, viskas tik 

geryn. O ir darbo vietų nemažai. Galėtų būti įtraukiama daugiau prasmingesnių paskaitų, 

kurios tikrai praverstų. 

• Dėstytojai malonūs ir supratingi. 

• Pakankamai aiškios paskaitos, dėstytojai geranoriški, sukalbami. Puiki proga saviraiškai 

pačioje Kauno kolegijoje paskaitų metu. 

• Rekomenduoju vien dėl to, kad su dauguma dėstytojų gali drąsiai ir laisvai bendrauti. Taip 

pat galima tartis dėl atsiskaitymo datų ir dažnai paklausia, kada mums patogiau, todėl yra 

lengviau suderinti studijas su darbu ir spėti pasiruošti atsiskaitymams. Kalbant apie studijų 

kokybę, tai gauta informacija iš daugumos dėstytojų per paskaitas yra naudinga dirbant 

darbe pagal specialybę ir atliekant praktikas. Mūsų studijų programos dėstytojų dėstomos 

paskaitos yra įdomios ir informatyvios. Svarbiausia manau yra tai, kad dėstytojai geri kaip 

žmonės ir kompetentingi. 



 

• Labai daug apimančios studijos, smagu ir įdomu dirbti, draugiški specializacijų dėstytojai, 

originalios užduotys. 

• Šiuolaikiškai mąstantys ir dirbantys pedagogai labai reikalingi norint kažką pakeisti 

Švietimo sistemoje. 

• Naudinga ir smagu studijuoti. 

• Man studijų programa patiko, sekėsi gerai, dėstytojai dirbo gerai, sugebėjo išaiškinti 

temas, sudominti, atsakyti į rūpimus klausimus. 

• Pačios studijos tikrai suteikė daug žinių, išpildė lūkesčius. Tačiau reikėtų drąstiškai 

koreguoti trečio kurso studentų tvarkaraštį.  

• Taip, nes studijos turiningos, naudingos, daug praktikos, nemažai  paskaitų, kuriose įgijau 

praktinių įgūdžių, dauguma dėstytojų kompetentingi. 

• Nors Kauno kolegijai yra kur tobulėti, manau, studijuoti šioje įstaigoje yra geras 

sprendimas, nes čia studento nuomonė svarbi. 

• Gauname tikrai daug teorinių ir praktinių žinių. Kompetentingi dėstytojai, kurie tikrai 

geranoriškai padeda siekti savo tikslų. Iškilusios problemos greitai sprendžiamos. Ir labai 

maloni vadovybė! 

• Perspektyvi studijų programa. Gali ateityje būti kokybiškomis ir naudingomis studijomis. 

Pateikiami studentų, atsakiusių „abejoju“, komentarai: 

• Gerų dalykų tikrai yra. Minusai tokie, jog studijos nevisiškai atitinka aprašymą internete. 

Per mažai medžiagos Moodle sistemoje. Jei apie pliusus – yra tikrai nuostabiai savo darbą 

išmanančių dėstytojų, norinčių padėti, bendradarbiauti. Taip pat matosi Kauno kolegijos 

įdedamos pastangos į studijų gerinimą, atsižvelgimą į studentų nuomonę, tobulėjimą. 

Tikiu, jog ateityje viskas tik gerės. 

• Nėra pilno paaiškinimo apie profesijos galimybes ir studijų išskirtinumą. 

• Labai didelė studijų kaina, neatsiperkanti keletą metų. 

• Kai kurie studijuojami dalykai yra laiko švaistymas. Tokie kaip darnusis vystymasis, kalbos 

mokslų pagrindai, profesijos lietuvių kalba. 

• Studijų kokybė, dėstytojai geri, informacija įdomi, tačiau mažai karjeros kelių. 

• Gal, net nežinau. 

• Sesijų metu labai daug atsiskaitymų. Didžioji dalis paskaitų laiko sunaudojama tik mūsų 

atsiskaitymui. 

• Nors tam tikri studijų moduliai tikrai labai naudingi, kai ką reikia tobulinti. 

Pateikiami studentų, atsakiusių „ne, nerekomenduočiau“, komentarai: 

• Problema yra tame, jog dirbančiam žmogui, o ypač dirbančiam ikimokyklinėje ugdymo 

įstaigoje, praktika turėtų būti įskaityta. Taip pat turėtų kitaip būti sudarytas mokymo 

planas.  

• Siūlyčiau pasirinkti universitetines studijas. 

• Nerekomenduočiau studijuoti Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos 

Kauno kolegijoje dėl Menų ir ugdymo fakulteto lokacijos, trūkstamų priemonių paskaitų 



 

metu, nėra patogu privažiuoti autobusu, nėra padorios stovėjimo aikštelės, nėra patogių 

poilsio zonų, valgyklos, bibliotekos. 

• Yra nenaudingų studijų dalykų. 

Studentų apklausos metu buvo klausiama: Ar pastebėjote kokius nors pokyčius per pastaruosius 

metus, gerinant studijų kokybę Jūsų padalinyje? 

Pateikiami studentų komentarai: 

• Pirkti nauji baldai, finansuotas nuotraukų spausdinimas ir rėminimas, priimti nauji 

dėstytojai, pirkta nauja įranga, foto technika, įrengta mini virtuvėlė. 

• Šiek tiek atnaujintas Menų ir ugdymo fakultetas. 

• Renovuojamos auditorijos. 

• Viskas labai gerai. 

• Taip. Puiki katedros vedėja, šauni dekanė. Puikūs dėstytojai. 

• Ne. 

• Taip. 

• Pradėtas lėtai judantis remontas. 

• Atsirado mini parduotuvė, bet ja pasinaudoti dar neturėjau progos. Sutvarkytos kelios 

auditorijos, bet jose paskaitos man dar nevyko. 

• Taip. Atsirado jaunų talentingų dėstytojų. 

• Buvo atnaujintos auditorijos (nors žiemos metu ten vis dar šalta). 

• Nepastebėjau. 

• Tvarkomos auditorijos, siekiama gerinti dėstymo metodikas. 

• Atnaujinta kompiuterių auditorija. 

• Menų ir ugdymo fakultete mūsų virtuvėlėje nupirko aparatą, iš kurio galima nusipirkti 

užkandžių, nebloga alternatyva valgyklos nebuvimui. 

• Taip, Pedagogikos katedra sparčiai gerina teikiamų paslaugų kokybę, tikriausiai naujos 

katedros vedėjos pastangomis, ačiū jai. 

• Taip, Menų ir ugdymo fakultete buvo įrengta, vadinama, valgykla. Galbūt klystu dėl šios 

vietos pavadinimo, tačiau, kaip ir minėjau, norėčiau turėti valgyklą su šiltu maistu. 

• Remontuojamos patalpos. 

• Nuotolinė paskaitų savaitė tikrai turėtų būti tobulinama, nes vykstant sesijai nuotoliniu 

būdu, buvo modulių, kuriuose dėstytojai tik pateikė užduotis, kurias turėjome atlikti 

savarankiškai. Taip pat buvo per didelis krūvis, nes susidarė įspūdis, jog dėstytojai manė, 

kad karantino metu visi nedirbo. 

Apklausos rezultatai atskleidė, kad teikdami savo pasiūlymus kaip būtų galima pagerinti 

studijų ir laisvalaikio sąlygas Menų ir ugdymo fakultete, aukštesnio kurso studentai 

rekomenduotų įrengti daugiau laisvalaikio zonų bei valgyklą, sutvarkyti automobilių stovėjimo 

aikštelę. 



 

Didžioji dalis aukštesnio kurso studentų, studijuojančių Menų ir ugdymo fakultete, 

rekomenduotų savo draugui rinktis studijų programą, kurioje studijuoja patys, kadangi 

dėstytojai yra šiuolaikiški, kompetentingi, draugiški, paskaitų metu aiškiai išdėstantys 

medžiagą, pateikiantys originalias užduotis. Studijų procesas įdomus, daug praktikos. 

Mažesnioji dalis aukštesnio kurso studentų, studijuojančių Menų ir ugdymo fakultete, abejotų, 

ar siūlytų savo draugui rinktis studijų programą, kurioje studijuoja patys, kadangi studijų kaina 

yra didelė, studijos ne visiškai atitinka jų aprašymą internete, trūksta karjeros galimybių 

atskleidimo. 

Maža dalis aukštesnio kurso studentų, studijuojančių Menų ir ugdymo fakultete, nesiūlytų 

savo draugui rinktis studijų programos, kurioje studijuoja patys, dėl Menų ir ugdymo fakulteto 

lokacijos, bibliotekos, valgyklos neįrengimo fakulteto erdvėse, poilsio zonų trūkumo.  

Apklausos rezultatai atskleidė, kad aukštesnio kurso studentai pastebi pokyčius, padarytus 

per pastaruosius metus, siekiant pagerinti studijų kokybę. Studentai džiaugiasi 

renovuojamomis auditorijomis, atnaujintomis kompiuterių klasėmis, įrengtais užkandžių 

automatais. 

 

 


