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Apklausos tikslas: atskleisti pirmojo kurso 

studentų požiūrį į studijas Kauno kolegijoje bei sužinoti 

studijų pasirinkimo motyvus.  

 

Apklausa vykdyta 2021 m. kovo 16 d. – balandžio 16 d. elektroninėje 

erdvėje, naudojant LimeSurvey apklausų sistemą. Klausimynas išsiųstas 240 

Menų ir ugdymo fakulteto pirmojo kurso studentų. Gauti duomenys apdoroti 

naudojant SPSS 20 for Windows programą.  

TYRIMO REZULTATAI 

Apklausoje dalyvavo 240 Menų ir ugdymo fakulteto pirmojo kurso studentų. Bendras anketų 

grįžtamumas – 118 (49,17 proc.). 

Kur ieškojote informacijos, rinkdamasis (-asi) studijas? 

Teiginys 

 

Atsakiusiųjų 

skaičius 

Procentas 

Ieškojau informacijos socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, LinkedIn ir kt.) 15 12,71% 

Ieškojau informacijos aukštųjų mokyklų interneto svetainėse  84 71,19% 

Ieškojau informacijos naujienų portaluose (www.15min.lt; www.delfi.lt ir kt.) 3 2,54% 

Ieškojau informacijos leidinyje "Kur stoti"/ portale www.kurstoti.lt 19 16,10% 

Asmeniškai kreipiausi į aukštąsias mokyklas man rūpimais klausimais  

(„messenger‘io“ žinutės, el. laiškai, skambučiai)  

5 4,24% 

Dalyvavau aukštųjų mokyklų atvirų durų dienose  (on line) 10 8,47% 

Dalyvavau studijų parodose, mugėse 30 25,42% 

Ieškojau informacijos www.lamabpo.lt 59 50,00% 

Ieškojau informacijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje 9 7,63% 

Klausinėjau besimokančių ir buvusių studentų 56 47,46% 

Dalyvavau susitikimuose su aukštųjų mokyklų atstovais (online), kuriuos 

organizavo mano mokykla 

2 1,69% 

 

Studijas pasirinkote kolegijoje, nes: 

Teiginys 

 

Atsakiusiųjų 

skaičius 

Procentas 

Domino konkreti studijų programa, esanti Kauno kolegijoje 85 72,03% 

Norėjau įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių 73 61,86% 

Buvo siūloma man tinkama studijų forma (nuolatinės studijos, ištęstinės studijos) 47 39,83% 

Rekomendavo draugai, pažįstami, studijuojantys (studijavę) Kauno kolegijoje 26 22,03% 

Kauno kolegija viena iš pirmaujančių aukštųjų mokyklų Lietuvoje 15 12,71% 



 

Norėjau studijuoti Kaune 59 50,00% 

Neįstojau į kitą pasirinktą aukštąją mokyklą 13 11,02% 

 

Kodėl pasirinkote studijų programą, kurioje dabar studijuojate? 

Teiginys Atsakiusiųjų 

skaičius 

Procentas 

Siekis realizuoti save  68 57,63% 

Studijų programa susijusi su dalykais, kurie man gerai sekėsi mokykloje 27 22,88% 

Studijų programa yra perspektyvi 44 37,29% 

Aiškios profesinės karjeros galimybės 45 38,14% 

Studijuosiu praktiškus dalykus, reikalingus darbui 38 32,20% 

Baigus pasirinktą studijų programą, tikiuosi, greitai rasti darbą 37 31,36% 

Mano darbas yra susijęs su studijuojama specialybe 23 19,49% 

Neįstojau į kitą norimą studijų programą 13 11,02% 

Tik šioje programoje gavau valstybės finansuojamą vietą 3 2,54% 

Buvo tinkama studijų kaina 1 0,85% 

Patarė aplinkiniai 8 6,78% 

Pasirinkau atsitiktinai, per daug nesvarstydamas 7 5,93% 

 

Kiek Jums buvo naudinga įvado į studijas savaitė (supažindinimas su studijomis, Kolegijos, bibliotekos pristatymas, 

studentų atstovybės pristatymas ir t.t.)? 

Teiginys 

 

Atsakiusiųjų 

skaičius 

Procentas 

Naudinga 49 41,53% 

Iš dalies naudinga 32 27,12% 

Nenaudinga 5 4,24% 

Nedalyvavau 32 27,12% 

 

Ar Jums pakanka informacijos apie studijas (apimant ir informavimą apie nuotolines studijas, jų organizavimą) ir 

paslaugas Kauno kolegijoje? Jeigu nepakanka, komentare įvardinkite, kokios informacijos Jums trūksta. 

Teiginys 

 

Atsakiusiųjų 

skaičius 

Procentas 

Taip, pakanka 74 62,71% 

Iš dalies pakanka 40 33,90% 

Ne, nepakanka 4 3,39% 

 

Kokia Jūsų nuomonė apie studijas, pradėjus mokytis Kauno kolegijoje? 

Teiginys Atsakiusiųjų 

skaičius 

Procentas 

Radote tai, ko ir tikėjotės  40 33,90% 

Studijuoti yra lengviau, nei tikėjotės 21 17,80% 

Studijuoti yra sunkiau, nei tikėjotės 42 35,59% 

Apie studijas dar nesusidarėte jokios nuomonės 8 6,78% 

Jau nusivylėte pasirinkęs (-usi) šias studijas 2 1,69% 

Kita 5 4,24% 

 

 



 

Ar esate tvirtai apsisprendęs (-usi) tęsti studijas Kauno kolegijoje? 

Teiginys Atsakiusiųjų 

skaičius 

Procentas 

Taip, esu tvirtai apsisprendęs (-usi) tęsti studijas Kauno kolegijoje  91 77,12% 

Šiek tiek abejojau, bet dabar jau esu apsisprendęs (-usi) tęsti studijas 14 11,86% 

Nesu tikras (-a), galbūt pereisiu į kitą aukštąją mokyklą 9 7,63% 

Nesu tikras (-a), galbūt pereisiu į kitą studijų programą Kauno kolegijoje 1 0,85% 

Ketinu nutraukti studijas ir jų nebetęsti 3 2,54% 

 

Apklausos rezultatai atskleidė, kad rinkdamiesi studijas Kauno kolegijoje, 71,19% Menų ir 

ugdymo fakulteto studentų informacijos ieškojo aukštosios mokyklos internetinėje svetainėje, 

50,00% apklaustųjų kaip informacijos šaltinį įvardino internetinę svetainę www.lamapbo.lt., o 

47,46% apklaustųjų svarbu buvo gauti informaciją iš studijuojančių ar jau studijas baigusių Menų 

ir ugdymo fakulteto studentų.  

72,03% apklausoje dalyvavusių Menų ir ugdymo fakulteto studentų teigia, kad studijas Kauno 

kolegijoje pasirinko todėl, kad juos domino konkreti studijų programa, realizuojama Kauno 

kolegijoje, 61,86% apklaustųjų pasirinkti studijas Kauno kolegijoje paskatino noras įgyti tiek 

teorinių, tiek praktinių žinių, o 50,00% apklaustųjų teigia, kad pasirinko studijas Kauno kolegijoje, 

nes norėjo studijuoti Kaune. 

57,63% apklausoje dalyvavusių Menų ir ugdymo fakulteto studentų teigia, kad pasirinkti studijų 

programą, kurioje studijuoja paskatino noras realizuoti save, 38,14% apklausos dalyvių įvardino, 

jog studijų programą pasirinko dėl aiškių profesinių galimybių, o 37,29% apklausos dalyvių teigė, 

kad studijų programą rinkosi įvertinę jos perspektyvumą. 

41,53% apklausoje dalyvavusių Menų ir ugdymo fakulteto studentų teigia, kad įvado į studijas 

savaitė jiems buvo naudinga. 

62,71% apklausoje dalyvavusių Menų ir ugdymo fakulteto studentų teigia, kad jiems pakanka 

informacijos apie studijas ir paslaugas Kauno kolegijoje.  

35,59% apklausoje dalyvavusių Menų ir ugdymo fakulteto studentų teigia, kad studijuoti Kauno 

kolegijoje yra sunkiau nei jie tikėjosi, o 33,90% apklausos dalyvių tvirtina, kad Kauno kolegijoje 

rado tai, ko tikėjosi. 

77,12% apklausoje dalyvavusių Menų ir ugdymo fakulteto studentų yra tvirtai apsisprendę tęsti 

studijas Kauno kolegijoje. 

http://www.lamapbo.lt/

